មមមរៀនទី១: មធវើការមលើកុុំពយូទ័រ PC
មមមរៀនទី ១: មធវើការមលើកុុំពយូទ័រ PC
សមាសធាតុកុុំពយូទ័រ PC មានមរចើនរបមភទដដលដុំម
ទុំងម

ើងកនុង Case របស់ វា ដដលសមាសធាតុ

ោះមាន ដូចជា Mainboard, RAM, Microprocessor កាតសុំមលង និងកាតពណ៌ដដល

មៅថា VGA និង ឧបករណ៍ខាង មរៅដូចជា មេរកង់ Monitor, mouse និង keyboard។
លកខណ:ពិមសសរបស់ hard disk គឺវាអាចខូចមៅមពល ដដលមយើង មធវើវាធាលក់ដដលមានកុំព
ស់ខពស់។ មៅមលើសមាស ធាតុ របស់កុុំពយូទ័រមាន កដនលងខលោះអាចជួសជុលបាន ម
ខលោះមិនអាចជួស ជុលបាន ម

ើយ ពីមររោះវាមានមសៀគវីតូចលអិតម

ើយ ដផនក

ើយ សាមញ្ដប
ុំ ុំផុត។ ដផនក

ដដល អាច ជួសជុល បានមាន ដូចជា មេរកង់ Monitor អាចជួសជុលមលើ mainboard មាន
មៅមលើដផនកខលោះ ការ ជួសជុលមលើ Power Supply និ ង អាច ជួសជុ លបានកនុង របេប់ CD-

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

1. ការដុំម

ើ យ។

ើង Upgrade និងជួសជុល

មុនមពលមោកេនកអាចមានលទធភាពអាចជួសជុលកុុំ ពយូទ័ បានលុោះរាដត មោកេនកបាន
សាាល់ពីមូលោាន រគឹោះសញ្ដណរបស់កុុំពយូទ័ រ សាាល់ពីមុខ ងាររបស់ ឧបករណ៍និងតួ
របស់វា ម

ើយប ទ ប់មកអាចមចោះ មោោះ មចញ និងដុំម

ើង ម

ើង វ ិញបាន។ ការដុំ ម

ទ័រគឺជាការងាយ ស្សួល បុំផុត មោកេនករាន់ដត អាន មសៀវមៅមរៀន ដុំ ម

ទី

ើងកុុំ ពយូ

ើង កុុំ ពយូទ័ រ ១០

មមា៉ោ ងមោយខលួនឯងដដលខញុំុបាទបានចង់រកងមៅ សានដដមុន ឬក៏ មោកេនកអាចអាន
មសៀវមៅ កុុំពយូទ័ រមេ

ិចរតូនិក ឬអាចជាវមសៀវ មៅ ១០០ ដុំម

ោះស្សាយជួសជុ លកុុំពយូទ័

រ។ មៅកនុងមសៀវមៅមនោះ ខញុំុបាទ ចងរកង មសៀវមៅមរៀនជួ សជុលកុុំ ពយូទ័ រមោយខលួនឯង គឺ
បមរងៀនពី មូលោាន ដនការជួសជុល ដដលមានលកខណ: តូចាច ដតប៉ោុម
មោោះស្សាយបញ្
ា កុុំពយូទ័រដដល មកើតមានម

ើង ដដលជួប ជា របចុំដថៃ។

ណ ោះ មអាយ មចោះ

រូបភាព
1.1. ការបងាាញកនុងធុ ង Case និង power supply

1.1 ឧបករណ៍ដុំម
មុនមពលដុំម

ង
ើ មោយមរបើដដ Hand Tool

ើងឬជួសជុលកុុំ ពយូទ័ រមោកេនករតូវមរតៀមទុ កជាមុ នរួច មស្សចសុំរាប់ដុំម

សមាស ធាតុ កុុំ ពយូទ័ រ PC ដដលឧបករណ៍ ទុំងម

ើង

ោះ មានដូចជា ទុ លវ ីស Phillips

screwdriver ពិលសុំរាប់បញ្
ជ ង
ុំ មមើល និងដដក ដដលមានចុង ស្សួចដូចជាមជុល និងដងាាប់ សុំ
រាប់ចប់ និង ឧបករណ៍ សុំរាប់ វាស់ចរនត តង់ សយុង មៅមលើមសៀគវីមេ

ិច រតូនិកនិង សុំរាប់

ចរនតេគាីសនី។ ឧបករណ៍ទុំងមនោះដតងដត ជួបរបមទោះមរបើ របាស់ ជារបចុំរាល់ដថៃ សុំរាប់មោោះ
មចញ មលើមចៅដដលមានមៅមលើ កុុំ ពយូទ័ រ ការជួ សជុ លលុំេិតមលើមសៀគវីរបស់កុុំពយូទ័ រមានភាព

លុំបាក ដូចជាជួស ជុលមលើ motherboard ជួ សជុលមេរកង់ កុុំពយូទ័រ និ ង Power Supply មោក
េនករតូវយល់ចាស់ពីការវ ិភាគ មលើដារកាម មសៀគវីជាមុ នសិន ដដលជារបព័ នធ ដុំមណើរការ
របស់វា។

មរបើកុ ងមពលជួ
ន
សជុល

1.2 កមមវ ិធី Software

រូបភាព 1.2. ឧបករណ៍សុំរាប់

កនុងការបដនថមមូលោានមលើឧបករណ៍ជួសជុលមោយមរបើដដ មោកេនក រតូវការកមមវ ិធី
software មដើ មបីមោោះស្សាយ វ ិនិ ច័ យ
ឆ មរាគនិងបញ្
ា ជា មរចើ ន របស់ កុុំ ពយូទ័ រ។ មៅកនុងកមមវ ិធី

Windows អាចមានលទធភាព មោោះស្សាយបញ្
ា វ ិនិ ច័ យ
ឆ ពី មរាគសញ្ដរបស់កុុំពយូទ័ របាន ប៉ោុដនត
មោក េនកមិនអាចមោោះស្សាយជួសជុល ដផនក រ ឹងបាន ម

ើយគឺសុំរាប់មោោះ ស្សាយបាន ដត

ជាមួយបញ្
ា តូចាចដដលមគមៅថា Hardware corrupt ឬអាចមោោះស្សាយ បានជា មួយ
បញ្
ា ដដលមរាោះថានក់ដដល ប
អាច មដើមបីចុំលងមកវ ិញប
Linux មដើមបីមរបើកមមវ ិធី ។

ត

ត លមកពី វ ីរស
ុ ៉ោ virus ឬដងាូវ worm។ ចុំ មរោះកមមវ ិធី Linux

file បញ្ូៅ លមៅកនុង CD ឬ DVD។ មោក េនកអាចអាចមរៀន

រូបភាព 1.3.

មៅមលើ Windows 8 desktop
កាល

មោកេនកកុំពុងរត់ដុំមណើរការ Windows មោកេនកអាចចូល កនុងលកខណ:ទូ មៅ

Windows មដើមបី មមើ លវ ិភាគវ ិនិឆ័យ
ឆ មរាគ។ ការមរបើ របាស់ សុំរាប់ វ ិនិ ច័យ
ឆ មរាគគឺមានដូ ចជាកមម
វ ិធី Everest Home Edition អាចទញ យក ពី កុង
ន (http://www.lavalys.com មានតដមលរបដ

ល

$30 និងមាន free trial) ដូចបងាាញ កនុងរូបភាព 1.4។ មៅមលើទុំព័ររបស់ Lavalys មានលក់កមម
វ ិធី ដដលមាន version ថមីៗនិង បដនថម លកខណ: ពិមសសជាមរចើនមទៀត។ ប៉ោុ ដនតវាអាច មរបើសុំ
រាប់ វ ិនិ ច័យ
ឆ និ ងការជួសជុ លកុុំ ពយូទ័ រ home PC បានដតប៉ោុម

ណ ោះ។

ការមរបើរបាស់កមមវ ិធី Everest មដើមបីវ ិនិច័យ
ឆ មរាគ

រូបភាព 2.4.

មៅមលើកមមវ ិធី 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។ កនុងរបេប់ លទធផល
ចុចមលើ របេប់ Also backup the registry…box មដើមបីចុំលង copy របព័នធ system file មៅ
repair directory មៅមលើ hard disk។ កនុងកមមវ ិធី Windows 7,8 ERD មិនអាចមានលទធភាព
boot បានម ើយ។ មដើមបី ជួសជុ សកមមវ ិធី Windows 7,8 មោកេនករតូវដត boot ពី កុង
ន CD ឬ

boot floppies។ មោកេនកនឹង រតូវបានបងាាញការជួសជុល repair disk មៅកនុងដុំមណើរការ។
របសិនមបើកមមវ ិធី Windows 7,8 ERD មិ ន អាចផទុក registry files។ ការបមងាើត ERD ចុំលងចូល
មៅកនុង registry files មៅ %SystemRoot%\ Repair folder កដនលងដដលវាបាត់បង់របសិនមបើ
hard disk ធាលក់ខូច។ មដើមបីសុវតថិភាពមុនមពល មោកេនកបមងាើតឬ update ERD ចុំលងប ត
មាតិកាដន folder មៅកនុង hard disk ឬ optical disc។

1.3 ការដុំមណើរការទូមៅ
ជាមួយឧបករណ៍ដដលមរបើដដដដលបានេធិបាយមៅមមមរៀនខាងមលើ
បញ្
ា រតូវការ មដើ មបី ដុំម
មោកេនកចប់មផតើម ប
មបើ កម

មោកេនកមាន

ើងឬជួសជុលកុុំ ពយូទ័ រ PC ដដល មាន សមាសភាពថមី។ មុនមពល

ត មមមរៀនទុំង មនោះពនយល់ការ ងាររួមមៅមលើបញ្
ា កុុំពយូទ័ រ PC ដដល

ើងកនុងធុង case ការបមងាើត jumper ការមរៀបចុំកាប cable និងការបដនថមឬ មោោះ មចញ

remove expansion card។ ការបមរងៀនលកខណ:ពិមសស ដូច ជាការមោោះដូរ motherboard និង
disk drive ឬ power supply ដដលបានផតល់មអាយកនុងមមមរៀនមនោះ។

1.3.1. ការមោោះដូរគុំរប់ធុង case
មៅមលើធុង Case នី មួយៗមានសនទោះគុំ រប់សងខាងពី រ ដដលបាន បិទ ម

ើយមានវ ីសបួ ន

មូលភាជប់មៅខាង មរកាយដផនកធុង Case របស់ កុុំពយូទ័ រ ការមោោះ គុំ រប់ធុង Case គឺងាយស្សួល
បុំផុតគឺមយើង រតូវការដត ទុ លវ ីស មុខ មួ ន ដតមួយគត់។មៅជាយមរកាមដនសនទោះគុំរប់មាន
គនលឹោះសុំរាប់ោក់ទក់ជាមួយធុង Case មដើមបី មអាយវាជិតរ ឹងមាុំ។
1.3.2. ការរគង់រគងមរៀបចុំកាបខាងកនងនិ
ុ ងប
កាល
ប

ត

មោកេនកបានមបើកគុំរប់ PC រួចម
កាប ជាមរចើនមៅកនុងធុ ង Case ប

ត

Connector

ើយ បញ្
ា មុនដុំបូងមយើង បានជួបរបមទោះជាមួយ
ត កាប ទុំងមនោះ

រវាងរបព័នធ System និង សមាសភាព ដន កុុំពយូទ័រ PC។ ប

ុំដឹកជញ្ួជ នេនុ ភាពនិងសញ្ដ

ត កាបដដលបានមរបើកុងមា៉ោ
ន
សុីន
PC មាន ដូចជាកាប connector ដដល មរចើនជាងមគ។ រគប់ connector គឺមានម្មោះនិងញី
ដដលមាន connector ញី មរចើនជាងមគរតូវបាន មៅថា plug ឬ header ដដល មានមជើង pin ជា
មរចើនបាន លូយមចញ ម

ើយមជើង pin នីមួយៗមានដខែលួសផារភាជប់។ ចុំមរោះកាប

connector ញីដដលមគមៅថា jack ដដលមានរនធ pin ផតសុំរាប់ បញ្ូៅ ល connector ចូ លកនុង។

របមភទញីនិងម្មោះ ទុំងពីរ ដតងដតមរបើជា មួយ ាន ជានិចៅ មដើមបីបមងាើតការភាជប់ connection
។ប

ត កាប់ cable មួយចុំនួនមរបើមស្សាម មស្សាប ដខែ លួសដដលរួចបញ្ូៅ លមៅ connector។

កាបទុំងបីដដលមានរួមជា មួ យានមៅកនុងកុុំពយូទ័រ PC ដដល សុំរាប់ មរបើជា មួយេនុភាព

supply power ភាជប់ មៅមលើ the motherboard និង drive ជាមរចើនដូចជាភាជប់មភលើង front-panel
LED មរបើជាមួយ switches ម

ើយជួនកាលមរបើជាមួយ USB ឬ FireWire និង audio port មៅ

កនុង motherboard ការភាជប់ audio មចញមៅខាងមរៅ មលើ optical drive មៅ sound card ឬការ
ភាជប់ motherboard audio connector។ ដូចបងាាញកនុងរូបភាព 1.5 បងាាញមភលើង front-panel
power LED cable ដដលបានភាជប់ជាមួយ motherboard រួចមស្សចនិង មានរនធញី female jack
ដនកាប front-panel reset switch ដដលមៅខាងមុខ។

រូបភាព 1.5.
របមភទកាបដដលមានមស្សាម

ប
ដខែលួសរតូវការមដើមបី ភាជប់មៅប

ត កាប Ribbon cable ផាត់ផាង់មដើមបីមរៀបចុំ

ត ឧបករណ៍ ដូចជា ប

ត

រគប់ interface ទុំងេស់ទមទ conductor ជាមរចើនរតូវការ។ ប

drive និង controller ដដល
ត

Ribbon cable រតូវបាន

មរបើដុំបូងសុំរាប់សញ្ដតុងសយុងតូ ចទប មទោះបី វាមរបើ សុំរាប់ ផុក
ទ តុ ងសយុងទបឬចរនត ទប

កនុងការមរបើរបាស់។ ប ត កាប ធមមា Ribbon cable គឺ សុំរាប់មរបើកុងធុ
ន
ង case ពីមររោះ
លកខណ: ពិមសស ចរនត េគាីសនីដដលប ត ល មកពី ការបញ្ូជ នាមរលក ធាតុ អាកាសវ ិទយុ

RF ដដលអាចមអាយ interfere ទទួល បានចរនតេគាីសនី ដូ ចបងាាញកនុងរូបភាព 1.6 បងាាញ 40
ដខែលួស ATA ribbon cable ដដលភាជប់មៅ secondary ATA interface មលើ ASUS K8N-E

Deluxe motherboard។ របមភទ motherboard ASUS បានផាត់ផាង់កាបមៅ មលើ ងាយ មោោះដូរ
remove មចញបាន ដដលមរបើសុំរាប់ភាជប់ជាមួយ optical drive (ចុំមរោះ Hard drive មរបើកាប 80
ដខែដូចបងាាញកនុង រូបភាព 1.7)។

រូបភាព 1.6. កាប 40 ដខែ ATA ដដល
ភាជប់មៅ 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 ភាជប់មៅ 50-, 68- និង 80pin SCSI connector។

ចុំនួនដនកាប connector
របមភទ ribbon cable មួយចុំនួនគឺរាន់ដតមានពី connector។ ប

ត

ATA cable ដដល

មរបើ មដើមបីភាជប់ 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 សុីន server និង មា៉ោ សុីន workstation អាចមរបើបានរបាុំ drive
connector ឬមរចើនជាង។

កាប Cable-select

របមភទ ATA drive cable ដដលមៅថា cable-select ឬកាប CS cable កាបមមមួយអាចភាជប់
បាន ពីរឧបករណ៍ device connector។ ដដល មាន ទុំងេស់ 40 សញ្ដដខែភាជប់ មៅ drive
connector មៅកនុង ក ត ល ដនកាប និង 39 ដនសញ្ដដខែកាបរតូវបានបញ្ូជ លមៅ drive
connector មៅចុងដន កាប។ កុំ ុសការ េនុញ្ដតបញ្ូៅ លមៅទីាុំង ដន ឧបករណ៍ device
មលើកាបមដើមបី

កុំណត់ថាមតើឧបករណ៍មានមុខងារជា

master

ឬជាឧបករណ៍

slave

device មិនទមទរ jumper មដើមបី បមងាើតវា។ កត់ចុំ

ុំថាគនលឹោះការចត់ដចងមានពណ៌មចម

សុំរាប់ភាជប់ជា មួយ secondary ATA motherboard។ ម

ើយ primary motherboard connector

និង secondary connector រតូវបាន ភាជប់ ជា មួយ គនលឹោះដដលអាចមានកុំ

ុសជាមួយមជើង pin

។ ប៉ោុដនត secondary connector មៅមលើ slot កនុង primary motherboard connector ដដល មានន័យ
ថា cable កាបមិនអាច បញ្ូៅ ល មៅកនុង secondary connector។ មទោះបី 80ដខែ cable ជាមួយ

secondary connector របមភទ ASUS រតូវបានមរជើសមរ ើស គនលឹោះមៅ Ultra-ATA cable មដើមបី
កុំណត់ថាវាអាចភាជប់មៅ primary motherboard ATA interface ដដល រតូវបានកុំណត់មរបើ
មដើមបីភាជប់មៅ hard drive។ ចុំមរោះ secondary motherboard ATA connector ដដលជាធមមា
មរបើសុំរាប់ ភាជប់មៅ optical drive រតូវកាបមរបើមិនមាន គនលឹោះដូ ចបងាាញ កនុង រូបភាព 1.6។

រូបភាព 1.7.
កាប 80ដខែ Ultra-ATA មានពីរមៅមលើ motherboard interface និងបងាាញគនលឹោះរបស់វា
េស់រយ:មពលជាមរចើនឆ្នុំម

ើយ មានរបមភទកុុំពយូទ័ រជាមរចើ នដដលមរបើ របមភទកាប cable

ដូចដដល បានេធិបាយខាងមលើ។ មៅកនុងឆ្នុំ 2003 មាន របមភទ motherboard និង drive

ដដលចប់មផតើមមរបើ សតង់ោ ថមីដដលមគមៅថា Serial ATA (មានដូចជា S-ATA ឬ SATA)។

របមភទ ចស់គឺ ATA drive ជួន កាលមគមៅថា Parallel ATA (P-ATA ឬ PATA) មទោះបី
ម្មោះធមមាដដលជា សតង់ោដ៏ ចស់បុំផុត ដដលរតូវ បានផ្លលស់បូរ។
ត ជាក់ដសតងភាពខុសាន

រវាងឧបករណ៍ ATA device និងឧបករណ៍ SATA device គឺវាមរបើកាបខុសៗាននិង connector
សុំរាប់ថមពល power និងទិននន័យ data។ មា៉ោ ងមទៀតរបមភទ 40pin data connector និង
របមភទ 4pin Molex power connector ដដល បានមរបើមោយឧបករណ៍ ATA device (ដូច
បងាាញកនុងរូបភាព 1.8) ម

ើយ របមភទ SATA មរបើកាប 7pin មសតើងសុំដប៉ោតសុំរាប់ data

connector និង 15pin power connector (ដូ ចបងាាញកនុងរូបភាព 1.9)។

របមភទ PATA data connector (ខាងមឆវង)និង power connector

រូបភាព 1.8.

រូបភាព 1.9. របមភទ
SATA power connector (ខាងមឆវង) និង data connector
កុំ

ស
ុ តុងសយុង Missing Voltage

របមភទកាប SATA power cable ដូ ចបងាាញកនុងរូបភាព 1.9 ដដលមាន េនុភាព +5V គត់មៅ
មលើដខែ ពណ៌រក

ម red wire និង +12V មៅមលើ ដខែ ពណ៌ដបតង yellow wire ជាមួយដខែ

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 ដដលជាតរមូវការមដើមបីផាត់ផាង់បញ្ូៅ ល
ដុំម

ើងឬ មោោះមចញ drive មោយមិនបិទរបព័នធ system ដដលជាដផនក មួយដន សតង់ោ SATA

standard។ ទីពីរ របមភទកាប SATA power connector រតូវបានរច

មដើមបីផាត់ផាង់ តុ ងសយុងគឺ

+3.3V, +5V និង +12V។ តុងសយុង ទបបុំផុតគឺ +3.3V ដដលសុំរាប់ ផាត់ផាង់មអាយមៅ កងាារ
រតជាក់

របស់

drive។

រូបភាព 1.10. រកុម
មួយដដលមានបួនកាប SATA data connector មៅមលើ motherboard
មទោះបីកាប PATA power connector ទុំងេស់រតូវបានភាជប់មោយ គនលឹោះ។ មាលបុំណង់
រច

SATA មដើមបីមរបើគនលឹោះ។ របមភទ SATA ដដល មរបើ L-shaped ដូ ចបងាាញកនុងរូបភាព

1.10។ ភាពដបលកពីានរវាង SATA និង PATA ដុំបូង PATA អាចេនុញ្ដតមអាយមរបើបាន

ឧបករណ៍ពីរ ភាជប់ 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 េនុញ្ដតមអាយកាបទិនន
ន ័យ
data cable ដដលមានរបដវងរបដ ល 1 ដម៉ោរត (39.4″) ម ើយមានកុំរាស់មសតើងបុំផុត។
2. មធវើការជាមួយកាត expansion card

កាត Expansion card គឺជាមសៀគវី board ដដលមោកេនកដុំម

ើងកនុង កុុំពយូទ័ រ PC មដើមបីផាត់ផាង់

មុខងារ ដដល PC motherboard មិ នផាត់ ផាង់ មោយខលួន វាផ្លទល់។ រូបភាព 1.11 បងាាញរបមភទ
ិច
វ ATI All-In-Wonder 9800 Pro AGP និ ងវ ីមដេូ រកាត video capture គឺជារបមភទ

កាតរកា

កាត expansion card។

រូបភាព 1.11. Transcend PCI Express USB 3.0 ជារបមភទ expansion card
ជាមរចើនឆ្នុំកនលងមក មានរបមភទកុុំ ពយូទ័រ PC ជាមរចើនដដលមរបើរបាស់ expansion card ដដល
បានដុំម

ើង។ របមភទ vintage-2000 PC អាចមរបើ កាតវ ីមដេូ video card របមភទ sound card

និង LAN adapter និងអាចមរបើ បានជាមួយ internal modem និងសុំរាប់ការទុំ
SCSI host adapter។ ការដុំម
ដថលមគមរបើសុំរាប់ដុំម
ដុំម

ើងកាតរកា

ក់ទុំនងដន

ើងកាត expansion card គឺមានភាពងាយស្សួលបុំផុត ម

ើងរបព័នធ system ចស់។ មោកេនកអាចមមើល កនុងឧទ

ិច
វ AGP graphic card មដើមបីដុំម

ើយមិន

រណ៍ ការ

ើងមលើ board video ឬវ ីមដេូ video capture

card បញ្ូៅ លកនុងកុុំ ពយូទ័របស់មោកេនក PC ចូ លកនុង 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

– អានការបមរងៀនដណ
របយ័តន ការដណ

ើង expansion card បងាាញដូចខាងមរកាមមនោះ:

ុំដដលមកជាកាត card។ កនុងលកខណ:ពិ មសស ការអានមោយរបុង

ុំបមរងៀនេុំ ពីការដុំ ម

កាតជាមរចើន card មោក េនករតូវដុំម
ដុំ ម

ើងកមមវ ិធី software driver សុំរាប់កាត card។ ចុំមរោះ

ើង driver មុនមពលមោកេនកដុំម

ើង card មុនមពល

ើងកមមវ ិធី driver។

– មោោះដូ រគុំ រប់ពីកុងធុ
ន
ងមលើ motherboard កុំណត់

មួយគឺជា expansion slot ដដលមៅទុំមន

រ។ ទីាុំង expansion slot ដដលមៅ ទុំមនររតូវការមរបើជាមួយ expansion card។ របមភទកាត

expansion slot រួចមាន 32bit និង 64-bit PCI និង AGP video card slot មួយ ឬពីរ PCI Express
x16 video card slot ម

ើយមួយឬមរចើន PCI Express x1។ ដូចបងាាញកនុងរូបភាព 1.12 បងាាញ

សតង់ោការចត់ដចង ដន slot ជាមរចើនសុំរាប់ AGP motherboard ជាមួយរបាុំ Slot មាន ពណ៌

32-bit PCI មៅខាងមលើមឆវង ដដ មួយ មានពណ៌មានតមចមគឺជា AGP slot ខាងមរកាមសាតដុំ ដគឺ
ជា PCI slot។ ដូ ចបងាាញកនុងរូបភាព 1.13 បងាាញការមរៀបចុំសង
ត ់ោការចត់ដចងដនប

ត

slot សុំរាប់ PCI Express motherboard ពីខាងមឆវងដដ មៅ សាតដុំ ដមានពីរ 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។

រូបភាព 1.12. មាន 3
PCI slot និងមួយ AGP slot ពណ៌មានត

រូបភាព 1.13. PCI slot ពណ៌
សពីរនិង PCI Express X1 slot ពីរនិងមាន, PCI slot មរចើនមទៀត
– មានរនធមួយសុំរាប់ោក់ expansion slot រតូវបានបងាាញមៅមលើមៅ ខាងមរកាយដនធុង Case
។ រនធមនោះរតូវបានបិទគនលឹោះមោយបនទោះមោ

: មសតើតដដលមានសុវតថិភាពមោយមូលភាជប់ វ ីស

ជាមួយជាមួយធុង Case។ ចុំថារតូវកាច់មចញកុំរប់ slot

មួយដដលរតូវោក់ slot មោក

េនក មរជើសមរ ើស។ របមភទ expansion slot មួយចុំនួនគឺមលៀនមចញមរៅ ដដលពិបាកកនុងការមធវើ
ការងារមផែងៗ។

– មោោះមចញវ ីសមអាយមានសុវតថិភាព កាច់ មចញកុំ រប់ slot ទញមចញមរៅ
– របសិនមបើកាបមៅ ក
វាមចញជា បម

ត ល ដដលបិទជិតមិនអាចទញបានមចញមរៅ មោកេនករតូវមោោះ

ត ោះ អាសនន សិនមរកាយមពលដុំម

ើង កាតរួចម

ើយេនករតូវភាជប់កាបម

ើ ងវ ិ

ញ។
– ដណ

ុំ expansion card បញ្ូៅ លទីាុំងោក់ កដនលងវា ដដលភាគមរចើ ន មគដតងដតោក់ វាមៅ

ខាងមរកាម expansion card។

ដុំម

រូបភាព 1.14.

ើងកាត expansion card មោយរុញចុោះមរកាម

2.2 មោោះមចញកាត expansion card មធវើដូចជុំហានខាងមរកាមមនោះ:
1. មោោះមចញកុំរប់ system និងទីាុំង expansion card ដដលបានមោោះ មចញ។ វាងាយ
ស្សួលមោោះមចញ បុំផុតមធវើការមោយមិនរបុងរបយ័តនក៏អាច អាចមោោះវាមចញមរៅ
បានដដរ។
2. មា៉ោ ងមទៀតមោកេនកកុំណត់ទីាុំងដដលវាសថិតមៅ រួចម

ើយផ្លតច់មចញ external

cable ដដលបានភាជប់ មៅវា។ របសិនមបើកាត card មានមរបើ internal cable ដដលបាន
ភាជប់ជាមួយវា រតូវផ្លតច់វាមោយ របុង របយ័តន។
3. មោោះមចញវ ីសដដលមូលភាជប់ មលើ card រួចម

ើយមោោះវាមចញមរៅ។

4. មយើងមរបើដខែពីរសរដសោក់មៅរជុងមាខងមួយមអាយមសមើានរួចម
បានមសមើដដមៅ សង ខាង ទុំងពីរ។

ើយចប់ ទញមអាយ

រូបភាព 1.15. មរបើ
ដខែពីរសរដសទញមចញមានសុវតថិភាពបុំផុត

រូបភាព 2.16. មៅមលើកាត

AGP ដដលមានគនលឹោះសងខាង AGP card អាចបិទជាប់
2.3 ការបមងាើត jumper

មានរបមភទ Jumper ជាមរចើ នដដលមរបើបមងាើត hardware option មៅ មលើកុុំពយូទ័រ PC និង
ឧបករណ៍ ខាងមរៅ peripheral។ ប

ត

Jumper អាច េនុញ្ដតមអាយមោកេនកបមងាើតឬ

ភាជប់ចរនតេគាីសនី 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

ភាព enabled ឬ disabled បាន។ ចុំមរោះរបមភទ motherboard ចស់និងកាត expansion card
ដដលមរបើ jumper មរចើនមដើមបីបមងាើត ការ ដុំម
ដដលមរបើ jumper ពីរបី ម

ើង option។ ចុំមរោះ របមភទ motherboard ថមី

ើយ ជុំនួសការ មរបើរបាស់ BIOS setup មដើមបីដុំម

ើងសមាសភាព។

ាមពិត មាន របមភទ motherboard ជាមរចើនមានដតពីរឬបី jumper។ មោកេនកមរបើ jumper
ទុំងមនោះកាល

មោកេនក ដុំម

ើង motherboard មដើមបី ដុំម

ើង options ដូចជាមលបឿន

processor speed ឬអាចមធវើសកមមភាព updat BIOS។



ការមរៀបចុំកដនលងោក់ដដលបានផាត់ផាង់មោយលកខណ:ពិមសសរបស់ធុង Case។



Drive interface (មរបើជាមួយ ATA Serial ATA)។

ចុំមរោះព័ត៌មានមានលកខណ:ពិមសស េុំពីរការដុំម

ើងរបមភទ drive ដដលរួមមាន ការពនយល់

បងាាញមៅមមមរៀនពីរបមភទឧបករណ៍ device។

មមមរៀនទី ២ របព័នធ :Maintenance
1.

ការសមាអតរបព័នធ System
ធូលីគឺជាសរតូវចមបងរបស់កុុំពយូទ័រ PC ធូលីកកសទោះកងាាញដដល ប

ត ល មអា

យរបព័នធ system មដើមបីរត់ ដុំមណើរមិនលអ។ ធូលីមធវើ សកមមភាព បងាបមងាើត មអាយម
ដដលប

ត លមអាយ សមាសភាពជា មរចើន ម

ើង មៅតខាលុំងមពក។ ធូលី ប

ើង កុំមៅ

ត លមអា

យកងាារ មិនអាចរត់ដុំមណើរការបានមលឿនមដើមបីរកាទុករបព័នធ system មៅ រតជាក់។ ធូលី
មៅតដដលមានមៅជាប់មលើកាប connector ការ ដុំម

ើងមរ ៉ោសុីសង
ត ់ចរនតេគាីសនីបានមកើតម

ើង។

រូបភាព 2.1. មៅ
ខាងមរកាយ I/O panel ដនកុុំពយូទ័រ PC ដដលមិនបានសុំអាត

រូបភាព 2.2. មៅខាង
មុខ Front panel របស់កុុំពយូទ័រ PC ដដលមិនបានសមាអត
េស់រយ:មពលជាមរចើនដខដដលមិនបានសមាអត មគមឃើញមានធូលីយ៉ោង កខវក់ជាមរចើនដដល
មៅជាប់ system ទុំងមូល។ មៅមលើ LPT port ពណ៌សាវយ មៅខាងមលើសាតដុំ ដ ដូចជារបមភទ
USB port មៅខាង មឆវង ដដ។ មៅខាងមុខដន របព័នធ system មិ នរបមសើរ ដូ ចបងាាញកនុងរូប
ភាព 2.3។ ធូ លីនិងខយល់ចូលកនុង ធុង case មធវើ មអាយ មសើម កនុងរបព័ នធ system ដដលប

ត

លមអាយរបព័នធ system មិនអាចដុំមណើរការបាន។ មៅខាង មរកាយ របព័នធ system មានដី
ធូលី ជាមរចើនដដលមៅ ជាប់ជា មួយ power supply។ ដដលបងាាញដូ ចកនុងរូបភាព 2.2
មៅកនុង រូបភាព 2.1 បងាាញ I/O panel ខាងមរកាយដនកុុំពយូទ័ រ PC ដដលរត់ ដុំមណើរការ 24 មមា៉ោ
ង។ មយើងអាច ពាយមយករចស មក មបាសមចញធូលីដដល មានជាប់មៅខាងមរកាយ
Case របស់កុុំពយូទ័ រ។

រូបភាព 2.3. ធូលីជាប់មលើ
បនទោះមរចោះ
ការសុំអាតមៅដផទខាងមរៅសតង់ោរចស់ standard vacuum ដដល អាចជូតដុសធូលី
បានសាអតលអ ដូមចនោះមដើមបីចប់មផតើមសុំអាត កដនលង

ដដលមាន រនធមរៅ ភាជប់មៅជាមួយកុុំ

ពយូទ័ររបស់មោកេនក។ ចប់ មផតើម ជាមួយការបងាាញដន របព័នធ system។ បងាាញកនុងរូបភាព
2.4 គឺជារបមភទកុុំពយូទ័រ PC vacuum ដដលជារចស ដ៏ តូចមួយ ចប់មផតើម មរបើ មដើមបីសុំអាត
I/O panel។

vacuum ដដលបានរច

សុំអាត PC

រូបភាព 2.4. ការមរបើរបាស់

របសិនមបើ vacuum មិនអាចមរបើរចស់ដដលមានមរាមដវងៗសុំរាប់ សុំអាត់ធូលីដដលជាប់មៅ
មលើកងាារ របស់ Power Supply មដើមបី សុំអាតមអាយ រជោះេស់មចញពីមលើកងាារម
ទុលវ ីស បង្ួវួិល សាលបរបស់ រួចម

ោះរតូវមរបើ

ើយដុស សុំអាតវាមអាយេស់ដីធូលី។

រូបភាព 3.5.
សុំអាតកងាារ power supply
កាល

មោកេនកបញ្ៅប់ ការងារសុំអាតរួចម

ើយរត

ប់ ចូលកនុងរបព័ នធ system មោោះមចញ

remove panel មៅខាងកនុងពីកុងធុ
ន
ង case។ មរបើ vacuum សុំរាប់សុំអាតធូលីដដលមៅជាប់ទវរ
បស់ធុង case និងតុំបន់ មផែង មទៀត។ មរបើរចសមដើមបីមបាសមចញធូលីដដលមៅកកសទោះ។

ចុំមរោះ ធុង Case ដដលមានទុំ

ុំតូចអាចមោោះ មចញទវមៅខាងមុខ បាន។ របមភទធុង case

ជា មរចើនមានដខែលួសកងាារខាវត់ដខវង ជាមរចើន ដដលមៅខាងកនុង។ របសិនមបើ ធុង case

របស់មោកេនកមិនមាន មរចោះ ខយល់ មៅពីមរកាយធុងវាអាចជួយកាត់បនថយ ធូលីជាមរចើន
ដដល ចូ ល ខាង កនុងរបព័នធ System បានមួយចុំនួនផងដដរ។

រូបភាព 2.6. ការមរបើ Vacuum
មៅខាងមុខ panel

កនុងធុង case
មោកេនកអាចមោោះមចញគុំរប់ power supply មចញមរៅរួចម

រូបភាព 2.7. សុំអាតកងាារពី

ើយ សុំអាតមៅខាងកនុង ដូ ច

បងាាញកនុង រូបភាព 2.8 សុំអាតមលើរគប់បរ ិមវណ ទុំងេស់ មៅកនុងរបេប់ Power Supply។

រូបភាព 2.8. ការសុំអាតខាង
កនុងរបស់ power supply
វាមានសារ:សុំខាន់បុំផុតមដើមបីសុំអាតរគប់ទីកដនលងទុំងេស់មដើមបីមអាយ របព័នធដុំមណើរការ
រត់បានស្សួល។

តុំបន់ hard drive

រូបភាព 2.9. សុំអាតមលើ

ចុំណុចមនោះមោកេនករតូវដតសុំអាតរបព័នធ system មៅខាងមរកាមនិង ខាងមលើ motherboard
ដដលមាន ដីធូលី ជាមរចើនវា ជុំហានប ទ ប់ មកសុំអាត កងាារនិងដដករតជាក់ CPU ការ
សុំអាតមលើឧបករណ៍ ទុំងពីរ មនោះ មានសារ:សុំខាន់

ស់ពីមររោះវាជាខួ រកាលរបស់កុុំពយូ

ទទ័រ។ មៅមពលសុំអាតមយើងអាចមោោះ កងាារនិង ដដក រតជាក់មចញមរៅ មដើមបីសុំអាតបាន
មោយងាយស្សួល។

រូបភាព 2.10. មរបើ
Vacuum សុំអាតកងាាររបស់ CPU
ប ទ ប់ពីសុំអាតមលើកដុំបូងជាមួយ vacuum ឬរចសដដលបានសុំអាត មៅបរ ិមវណខាងមលើ
កងាារ រតជាក់ រួចមក មោកេនកអាចមោោះ មចញ មកខាងមរៅ មដើមបីសុំអាតមអាយេស់មចញ
ពីកងាា ដី ប
យម

ត ល មអាយ កក សទោះមិន អាចមអាយ កងាារ វ ិលបានម

ើងកុំមៅកាន់ដតមៅតម

ើងៗ ជាម

ើយវាអាចប

ត លមអា

តុមធវើ មអាយរបព័នធ CPU ទុំងមូល ក៏មិនអាចដុំមណើរ

ការបានដដរ។ មោកេនកគួររបយ័តន ពីកងាារមៅមលើ CPU ដដលមាន សារ: របមយជន៍ បុំផុត
វាមានតួ

ទីបក់មដើមបីកាត់ បនថយ សីតុណាភាពដដលបមងាើតម

របសិន មបើ ាមន កងាារម

ោះ CPU នឹងរតូវមឆោះខូច។

ើងមោយ CPU របស់កុុំពយូទ័រ

រូបភាព 2.11. ធូលីសោះទ

មលើកងាាររបស់ CPU

ប ទ ប់ពីសុំអាតមលើក
ដុំបូងជាមួយ vacuum ឬរចសដដលបានសុំអាត មៅបរ ិមវណខាងមលើកងាារ រតជាក់ រួចមក
មោកេនកអាចមោោះ មចញ មកខាងមរៅ មដើមបីសុំអាតមអាយេស់មចញពីកងាា ដីប
មអាយ កក សទោះមិន អាចមអាយ កងាារ វ ិលបានម
កាន់ដតមៅតម

ើងៗ ជាម

ើយវាអាចប

ត ល មអាយ ម

ត ល

ើងកុំ មៅ

តុមធវើ មអាយរបព័នធ CPU ទុំងមូល ក៏មិនអាចដុំមណើរការបានដដរ។

មោកេនកគួររបយ័តន ពីកងាារមៅមលើ CPU ដដលមាន សារ: របមយជន៍ បុំផុត វាមានតួ
បក់មដើមបីកាត់ បនថយសីតុណាភាពដដលបមងាើតម
ាមន កងាារម

ោះ CPU នឹងរតូវមឆោះខូច។

មលើកងាាររបស់ CPU

ទី

ើងមោយ CPU របស់កុុំពយូទ័រ របសិន មបើ

រូបភាព 2.11. ធូលីសោះទ

ជុំហានងាយស្សួលបុំផុត
មោកេនករតូវមោោះវាមចញពី CPU ដូ ចបងាាញ កនុង រូបភាព 2.13 េនុញ្ដតមអាយមោក េនក
ដកមចញកងាារ ដដលមាន មូ ល វ ីសបួន ជាប់ មលើតួ ដដករតជាក់ មោោះវ ីសរួចម

ើយផ្លតច់ មចញ

កាប ថមពលរបស់ កងាារ fan power ពីមលើ motherboard។

រូបភាព 2.13. មោោះវ ីសមចញពី
កងាារ CPU

រូបភាព 2.14. មរបើរចសសុំអាត
មលើដដករតជាក់របស់ CPU
របសិនមបើមោកេនកអាចមោោះមចញដដករតជាក់មកមរៅបាន អាចដុសោងជា មួយទឹកមអា
យបាន រជោះសាអតរួច ម

ើយយកវាមៅ ជួ ត ឬផលុំុខយល់ឬ ហាលមអាយសៃត
ួ េស់ ទឹ ក

របសិនមបើមានជាតិមសើម នឹង ប

ត លមអាយមឆោះខូច CPU មិនអាច ដុំមណើរការបានត

មទៀតបាន ម

ើយ។

រូបភាព 2.15. ដដករតជាក់បាន
សុំអាតធូលី
របសិនមបើមោកេនកចង់មធវើការងារបនតមទៀត មោោះមចញ expansion card ទុំងេស់រពមទុំង
memory មោោះមចញពី slot។ ប
Slot អាច ប
រកោសឬរក

ត កាត expansion cards និង memory ដដលមៅជាប់ជាមួយ

ត ល មអាយមានមរចោះ ដដលជាប់ជាមួយមជើងរបស់វា។ មោកេនក អាចមរបើ
ត់សាអតយក មកជួតមលើមជើង Slot របស់កាតឬ មជើង module memory មដើមបី

មអាយេស់ជាតិ េុកសុីតមៅជាមបើមលើវា ដដលប

ត លមអាយមិន អាចដុំមណើរការបាន។

មោកេនក អាចមរបើ សាុំងឬអាល់កុលយកមកសុំអាត់មលើមជើងកាតមអាយរជោះេស់រច
ួ ម

ើយ

យករកោសរក

ត់សាអតសៃួតយកមកជួតមអាយរជោះជាតិ មសើម។ មានេនកខលោះ មរបើ

ឧបករណ៍ទន់ ឬជ័រមៅសូសុំរាប់ សុំអាត់ ប៉ោុដនត រូបភាព បងាាញ ខាងមរកាមមនោះ គឺមរបើលុយ
ដុោលរយកមកសុំអាតវ ិញ។

រូបភាព 2.16. ដុសជួត
មលើ expansion card មោយមរបើលុយដុោលរ

2. ការការររ Maintenance
មមធាបាយរបមសើរមដើមបីមោោះស្សាយបញ្
ា មដើមបីបញ្ឈប់ម

តុការណ៍ ដដលមកើតមានម

ើង

មយើងរតូវ មាន ការ ការររ maintenance ចូ ល មកកនុង។ កមមវ ិធី ការររ maintenance លអគឺមរបើ

backup ឬមរបើ hardware និ ងកមមវ ិធី software មដើមបីការររ maintenance របស់ មយើង។ មៅមលើ
របព័នធ System កុុំ ពយូទ័ររបស់មោក េនក រតូវដតដុំម

ើង កមមវ ិធី ការរររបព័នធ Windows មដើមបី

របឆ្ុំងនឹងវ ីរស
៉ោុ ដដល ចូលមក លុក លុយកនុងរបព័ នធ System Windows។ កាល
កុុំពយូទ័រ របស់មោកេនកភាជប់ ប

ត ញ Internet ម

មា៉ោ សុីន

ោះោច់ខាតរតូវ មានកមមវ ិធី ការររ វ ីរស
៉ោុ ឬ

Firewall ការរររបព័ នធកុុំពយូទ័ រទុំងមូ ល របសិនមបើ ាមនកមមវ ិធី ការររមទម

ោះ វ ីរស
៉ោុ រស

មពញ រាប់ រន់របមភទ ដដលមធវើ ចរាចរណ៍មលើ Internet ាមនកមមវ ិធីការររមរបៀបបានដូ ចផទោះ
ាមនរបង។ មិនដតប៉ោុម

ណ ោះក៍ មាន ពួកវាយរបហារដដលមគមៅថារកុម Hacker អាចវាយ

ុកលុយចូ លបានាម ចិ តតដូចជាឯកសារ និ ង Account កុុំ ពយូទ័ រ។
2.1. មរបើ Back up របព័នធ system
វ ិធី មរបើ backup គឺលរអ បមសើរការការររ maintenance មពលដដលខូច អាចមរបើរបាស់បាន
ជាមួយ hard drive ដដលមានតដមលមថាក ដដលផាត់ ផាង់ ជាមួយ motherboard មាន RAID 1

ដដលមគអាចមរបើសុំរាប់ mirror មៅមលើ RAID 1 ការររទិននន័យរបស់មគ។ RAID 1 រាន់ដត
សុំរាប់ការររនឹង hard drive ខូច:


ការររទិ ននន័យខូ ចមោយវ ីរស
ុ ៉ោ viruse ឬបញ្
ា hardware។



មរាោះថានក់ដនការលុប delete ឬសរមសរជាន់ ពីមលើ ឬផ្លលស់បូរត file ដដលមានសារសុំ:
ខាន់។



ការររម

នតរាយបាត់ បង់ទិននន័យ data loss។

មដើមបីការរររបឆ្ុំងការគុំរាមកុំដ

ងម

ើយវាអាចមោោះស្សាយបញ្
ា មដើមបីបមងាើយ backup

copy ដនទិននន័យចូលមៅ removable media ដូចជា កាដសត tape និងឧបទិច optical discs ឬ
hard drive។
ារាងសារ ពិមសសសុំរាប់ :សុំខាន់លកខណ:backup hardware
វ ិធី

ទុំ

CD writer

0.65 មៅ 1 GB មធយម

ច
ុំ ុំណុោះ

មលបឿន

តដមល
$20 មៅ $50

ពីមធយមមៅ
Internal DVD
4.4 មៅ 8.5 GB
writer
មលឿន

$40 មៅ $150

ពីមធយមមៅ
External DVD
4.4 មៅ 8.5 GB
writer
មលឿន

$125 មៅ $250

External hard
80 មៅ 500 GB មលឿនបុំផុត
drive
Removable
80 មៅ 500 GB មលឿនបុំផុត
hard drive
Tape drive

10 មៅ 100 GB

ពីយឺតមៅ
មធយម

N/A
$75 មៅ $150
$200 មៅ
$2,000

2.2. សុវតថិភាពមលើរបព័នធ system
ជុំហានមានសារ:សុំខាន់មោកេនកអាចមរជើសមរ ើសសុវតថិភាព system របស់មោកេនករបឆ្ុំង
ដងាូវ worm និងការលុកលុយ ្លនរន ចូល មៅរបព័នធ ដដលមានការការររមៅមលើ
hardware router និង firewall រវាង របព័នធ system និង Internet។ មយើងអាចដុំម ើង router និង
firewall បិទការ្លន រនចូលមកកនុងរបព័នធ system របស់ មោកេនក វាអាចមធវើមអាយខូច
ខាតមៅមលើ របព័នធ system មលើរបព័នធ Internet សាធារណ:។ ការមរបើរបាស់របមភទ

ឧបករណ៍ Hardware router ឬ firewall ដដលមានលក់តដមលរបដ

ល $30 មៅ $50 អាចមរបើវា

មដើមបីទប់ សាាត់ បានរបមភទវ ីរស
ុ ៉ោ មួយចុំ នួនដដរ។ មយើងអាចមរបើ ភាជប់ជាមួយ cable/DSL router
ដូចជា របមភទ D-Link របមភទ DI-604 (មានដខែដតមួយគត់) ឬ DI-624 (មរបើដខែ ឬ wireless)

ប៉ោុដនតវាមរបើ broadband router ដូចានដដលបានបមងាើតមោយ NETGEAR និង Linksys ដដល
មពញនិយមមរបើរបាស់។ របសិនមបើ មោក េនក ដុំម

ើង wireless router ម

ភាព ភាជប់ ជាមួយ wireless networking ម

ើង សុវតថិភាពមលើវា។ សតង់ោដដលមរបើ

ើយ ដុំម

ើយអាចមានលទធ

មោយឧបករណ៍ 802.11 wireless ដដលមៅ ថា WEP (Wired Equivalent Privacy) គឺមិនអាច
ទុបសាាត់សុវតថិភាពលអ របមសើរម

ើយ។ ការមរបើ WEP អាច crack បានពីនរ

មានក់ 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។ មា៉ោ ងមទៀតមោកេនកអាចរត់ដុំមណើរការមលើរបព័នធ wireless
network បានដត មិនមានសុវតថិភាពសុំរាប់ទុបសាាត់ ការវាយរបហារចូល ពី ខាងមរៅ។

របាស់ Gibson Research Shields UP

រូបភាព 2.17. ការមរបើ

មានកមមវ ិធីសុំោប់វ ីរស
ុ ៉ោ virus ថមីជាមរចើនសុំរាប់ Scan វ ីរស
ុ ៉ោ virus វាអាច updat បដនថមាម
Internet មដើមបីមអាយមានេនុភាពខាលុំងខាល អាចមាន លទធភាពចប់សុំោប់បានរបមភទវ ីរស
ុ ៉ោ
ជាមរចើនរបមភទ ដដល មាន ដូចជា កមមវ ិធី Norton AntiVirus ដដលមានវ ិបសាយ
(http://www.symantec.com) និ ង កមមវ ិធី McAfee VirusScan ដដលមានវ ិបសាយ
(http://www.mcafee.com) កមមវ ិធីទុំងពី រ ខាង មលើដដល មគនិ យមមរបើ បុំផុត សុំរាប់ របឆ្ុំង
antivirus ចប់ វ ីរស
ុ ៉ោ មយើង មិ នអាចមរបើ បានមតងទុំងពី របានម
ដុំម

ើ យ។

មពលថមីៗមនោះមានការ

ើង របមភទកមមវ ិធី សុំោប់ ថី ម
ម ួ យមទៀតគឺ Grisoft AVG Anti-Virus ដដលមានវ ិបសាយ

(http://www.grisoft.com) ដូ ចបងាាញកនុងរូបភាព 2.18។ កមមវ ិធី AVG សុំោប់ទទួលបានលទធ

ផលលអរបមសើរ។

រូបភាព 2.18.

កមមវ ិធីសុំោប់វ ីរស
ុ ៉ោ Grisoft AVG Anti-Virus

រូបភាព 2.19.

ការមរបើរបាស់ SpyBot Search មដើមបីចប់ Spam

មោយមរបើ default កនុងកមមវ ិធី Windows រត់ដុំមណើរការជាមួយមសវាជា មរចើន background
service។ មដើមបីដកមចញ Disable មសវាដដល មិន រតូវការ មរបើ វាពី កុងរបព័
ន
នធ system។ មោក
េនកអាចដុំម

ើងមសវា startup របស់កមមវ ិធី Windows XP ដដលមរបើមសវាជាមរចើន សុំរាប់ េនក

មរៀបចុំ policy editor។ មដើមបី មធវើដូមចនោះ ចុចមលើ Start à Run រួចម
services.msc /s

មៅ កនុងរបេប់ run រួចម

ើយវាយសរមសរ

ើយវាយសរមសរ Enter។ ប

ត មសវា Service

policy editor បានបងាាញដូចកនុងរូបភាព 2។

Windows XP ប

ត មសវា Service policy editor

រូបភាព 2.20. កនុង

ចុចពីរដងមលើម្មោះមសវា service មផែងៗដដលបានបងាាញលកខណ: របស់វាសុំរាប់មសវា
ម

ោះ service ដូ ចបងាាញកនុងរូបភាព 2.21។ មរបើ កនុងបញ្ជី “Startup type” មដើមបីបមងាើតរបមភទ
startup មោយសវ័យ របវតតិ Automatic, Manual ឬ Disabled។ របសិនមបើមសវាគឺ កុំពុង ដតរត់
ដុំមណើរការ ចុចមលើ បូតុង Stop មដើមបីបញ្ឈប់ វា។ របសិនមបើប
ដផអកមលើមសវា ម
ម

ើយកុំពុងមរបើរបាស់វាម

ើង វ ិញមោកេនករតូវ ដុំ ម

មសវា ទុំងេស់ រួចម

ើង មសវាម

ត

មសវា ជាមរចើនមោយពឹង

ោះ វាាុំងមិនអាច ដុំមណើរការ បាន មបើចង់ ដុំម
ើងវ ិញមដើ មបីបមងាើត startup settings សុំរាប់ ប

ើយ restart របព័នធ system ម

ើង
ត

ើងវ ិញ។

កនុងការបដនថមមសវាកនុង Microsoft រួមជាមួ យកមមវ ិធី Windows 7 ដដលមានរបព័នធ system ជា
មរចើនរត់ ដុំមណើរ ការមលើសវា service។ កុំណត់ មសវាដដល Microsoft មិ នមរបើ មៅកនុងមសវា
Services policy editor។ មដើមបី ដុំម

ើងរបព័នធ System ចូ លកនុងà Start à Run វាយ សរមសរ

កនុងរបេប់ Run រួចម ើយ វាយ Enter។ ចុចមលើ Services មដើមបីមមើលប ត មសវា
ដដលបានដុំម ើងចុចមលើរបេប់សញ្ដ Mark the Hide All Microsoft Services មដើមបីបងាាញ

msconfig

មសវា Microsoft service ដូ ចបងាាញកនុងរូបភាព 2.22។

រូបភាព 2.22.
ការដុំម

2.23. ការដុំម

ើងរបព័នធ Windows 8 System

ើង Windows 7 System ដដលបងាាញកនុង startup

រូបភាព

កនុងករណីមនោះ មានបួ នរបាុំកមមវ ិធី executable programs ដដលរត់ ដុំមណើរការមលើ Windows
កនុងមពល ចប់ មផតើម startup មលើរបព័នធ system។ NvCpl គឺសុំរាប់រតួតពិនិតយមលើ NVIDIA
control panel ម

ើយ nwiz គឺសុំរាប់ មមើលមលើ WhizFolders Organizer Pro ការមរៀបចុំកមមវ ិធី

file management មយើងមរបើ . avgcc និង avgemc គឺ ជាពី កមមវ ិធីអាចរបតតិបតតិសុំរាប់ កមមវ ិធី AVG
Anti-Virus។

មដើមបីចូល Registry Editor មោយចុចមលើ Start à Run វាយសរមសរ regedt32 (ឬ regedit)
មៅកនុងរបេប់រច
ួ ម ើយចុចមលើ Enter។ មោកេនកអាច អាចពិនិតយមោយឆលងកាត់រច
មព័នធ registry ដូចខាងមរកាមមនោះ:

ស

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

2.24. មមើ លកមមវ ិធី startup កនុង Registry Editor

រូបភាព

ចុងបញ្ៅប់ មយើងអាចរត់ដុំមណើរការសុំអាតកនុង registry ដូ ចជាកមមវ ិធី CleanMyPC

(http://www.registry-cleaner.net) ឬ Registry Mechanic (http://www.pctools.com) ដូចបងាាញ
កនុងរូបភាព 2.25។ ដដលរួមមាន registry maintenance ដូចជាធាតុដនសុវតថិភាព ដនរបព័នធ
system។ របសិនមបើរបព័នធ system មិ នដដលធាលប់បាន សុំោប់ មោយមរបើកមម វ ិធី software គឺ
ជាកមមវ ិធី Registry Mechanic។

រូបភាព 3.25. មរបើ
កមមវ ិធី Registry Mechanic សុំរាប់ scan សុំអាត registry
2.3. ការរកាទុក Hard drive
ដូចដដលមយើងចប់មផតើមសរមសរកនុងមមមរៀនមនោះ មយើងបានដឆករតួត ពិ និតយមមើលមៅកនុងប
ត

hard drive របស់មយើង ដដលវាមាន 185,503 file កនុង 11,607 folder។ មានកមមវ ិធីជាមរចើ ន

ដដលអាច Scan system file។ មយើងដឹងថាមានរាប់រយឯកសារ document និងរាប់ រយរន់
audio file និង មានរូបភាព ជាមរចើនមទៀត។ ដដល អាចមានផទុករ
ផទុក កនុង Hard disk ម
ការមរៀបចុំ file បម

ូតដល់ 185,503 file អាច

ើយអាច backup file បានផងដដរ។

ណ ោះអាសនន (TEMP)

មោកេនកអាចបមងាើតេមថរដដលមកើតប

ត លមកពី TEMP file រតូវបាន ផទុកសថិតកនុងទីាុំង

មួយដដលបងាប់ោក់កុង
ន folder មរកាម Documents and Settings របស់មោកេនក។ មដើមបី
បមងាើត folder C:\TEMP ដដល មធវើដូចជុំហាន ខាងមរកាមមនោះ:

1. ចុចសាតដុំ ដមលើ My Computer –>Properties –>Advanced។
2. ចុចមលើបូតុង Environment Variable រួចម

ើយ បតូរតដមល TEMP និង TMP មៅកនុង

C:\TEMP ដដលមានពណ៌ highlight មលើវាមោយ មរជើស មរ ើសបូតុង Edit រួចម
ផ្លលស់បូរដដលមានផល
ត
ូវចូល C:\TEMP។

3. មរបើបូតុង New មដើមបីបដនថមតដមលមផែងដដលមៅថា TMPDIR រួចម
មៅជា C:\TEMP។

ើយ បមងាើតផលូវចូ ល

4. មធវើបញ្
ា ដូ ចានមនោះកនុងរបព័ នធ System កនុងរបេប់ខាង មរកាមេមថរ User រួចម
បដនថមេមថរដដលមៅថា TMPDIR រួចម

ើយ

ើយបមងាើតតដមលរបស់វា C:\TEMP។

ើយ

រូបភាព
2.26. ចូលកនុងេមថរ Environment Variables
មោកេនកអាចរកមមើល file របស់មោកេនករាប់រន់ file ដដលពឹងដផអក មលើទុំ
cache របស់មោកេនក ម

ុំដន browser

ើយអាចទញយក មកវ ិញបាន រាប់ gigabyte ឬមលើសពីមនោះមៅ

កនុង disk space។ មោក េនក អាចចូលកនុង command prompt បងាាញដូចខាងមរកាមមនោះ:
del *.bak /s
del *.bk! /s
del *.tmp /s

រូបភាព 2.27. មរបើ Windows 8 Disk
Cleanup
ការបងាាញ favorite មៅកនុង ShowSize ចូល Download កនុង វ ិបសាយ

http://www.showsize.com ដូ ចបងាាញកនុងរូបភាព 2.28 ដដលផាត់ផាង់ឧបករណ៍ tools ទុំង
េស់មោកេនក រតូវការរកាទុ កកនុង hard drive របស់មោកេនក។

រូបភាព 2.28.
ការបងាាញ ShowSize disk cleanup

NTFS និងការតមរមៀប Fragmentation
កាល

មោកេនកមរបើ NTFS វាមិនរតូវការមធវើ fragmentat មៅមពល ដដលោច់មភលើងឬកុំពុង

ដតមរបើ ស្សាប់ដតចុចមលើបូតុង Restart មា៉ោ សុីន កុុំ ពយូទ័ រម

ើង វ ិញ ចុំ មរោះការមរបើ របាស់ FAT32

មពលោច់ មភលើងម្ តងៗកមមវ ិធី Windows វាដតង ដតទមទរមអាយមោកេនក Scan file ដដល
មគមៅថា fragmentation។ ដូច បងាាញកនុង រូបភាព 2.29។ មោកេនកអាចមរបើ Windows 8
Disk Defragmenter មដើមបីមមើល file មោយមរបើជុំហានដូ ចខាងមរកាមមនោះ:
1. ចុចសាតមុំ លើ My Computer រួចម

ើយមរជើសមរ ើស Properties មដើមបី មមើលរបេប់ System

Properties។
2. ចុចមលើ Advanced។
3. មៅកនុង Performance ចុចមលើបូតុង Settings មដើមបីបងាាញរបេប់ Performance Options
។
4. ចុចមលើ Advanced។
កនុង Virtual memory ចុចមលើបូតុង Change មដើមបីបងាាញរបេប់ Virtual Memory ដូចបងាាញ
កនុងរូបភាព 2.29។

រូបភាព
2.29. របេប់ Windows 8 Virtual Memory
1. សរមសរខាងមរកាមឬចុំទុំព័រទុំ
ផទុកទុំ ព័រ file។

ុំ file ដដលមោកេនកនឹងមរបើកាល

មោកេនក

2. មរជើសមរ ើសមលើសញ្ដ “No paging file” រួចម
system មៅជាសូនយវ ិញ។
3. ចប់មផតើម Restart កុុំ ពយូទ័ររបស់មោកេនកម
ទុំព័រ file។

ើយចុចមលើបូតុង Set មដើ មបីបូរទុំ
ត ព័រ file
ើងវ ិញ ឥ

ូវមនោះរបតតិបតតិ ការមោយាមន

4. រត់ដុំមណើរការ Windows 8 Disk Defragmenter មៅកនុង hard drive។
5. កាល

បានបញ្ៅប់ រតូវមធវើម

ើងវ ិញជុំ ហានទី មួយដល់ជុំហានទី របាុំ មដើមបីបងាាញ

របេប់ Virtual Memory។
6. បមងាើតទុំ

ុំ file size មៅតដមលមដើម។

7. ចប់មផតើម Restart របព័នធ system ម
ម។

ើងវ ិញដដលនឹងរបតតិបតតិកុងទុំ
ន
ព័រ file ដនទុំ

ុំមដើ

កមមវ ិធី Microsoft បានផាត់ផាង់មសវា Microsoft Update

រូបភាព 2.30. ការ
ដុំម
មយើងអាចដុំម

ើង Windows 8 Automatic Update

ើងដូចកនុង http://update.microsoft.com/microsoftupdate មដើមបីដុំម

ការមោយ សវ័យរបវតតិ ដដលរកាទុ កកនុង Windows និងកមម វ ិធី Office។ មដើមបីដុំម
Microsoft Update ចូលមៅ download រួចម
Control Panel រួចម

ើយ ដុំម

ើងដុំមណើរ
ើង

ើងមោយ សវ័យរបវតតិ ដដលបងាាញកនុង

ើយមរជើសមរ ើស Security Center។ មៅកនុងខាងមរកាមដនរបេប់ Security

Center មៅកនុង “Manage security settings for:” រួចម

ើយចុចមលើ Automatic Update ភាជប់មៅ

របេប់ Automatic Update បងាាញ ដូចរូបភាព 2.30 ខាងមលើ។

មមមរៀនទី ៣ មសៀគវី :Motherboard
របមភទ motherboard គឺ ជាមជឈមណឌលសុំរាប់ រតួតពិ និតយរបស់កុុំពយូទ័រ រគប់សមាសធាតុ
processor, memory, drive, expansion card និង power supply ភាជប់មៅវាដដលរតួតពិនិតយ
រគប់រគងមោយ motherboard។
ការមោោះដូរ motherboard គឺ មានភាពសមុកសាមញមពលដដលដុំ ម
មានម

ើងចូលវ ិញ មៅកនុង Case។

តុផល ជាមរចើន មដើ មបីផ្លលស់បូរត motherboard ដដលរួម 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
– មោកេនករតូវការចង់ដុំម

ើង។

ើងបដនថម memory ប៉ោុដនតរបមភទដន memory ដដលមរបើមោយ

motherboard របស់មោកេនកគឺមិន អាចទទួលផាត់ផាង់។
– Motherboard របស់មោកេនកគឺមានមរចើនរាប់ោនកុងដង់សារទ័រ capacitor និងដូមចនោះវា
អាចខូចមៅ មពល

មួយជាមិនខាន។ រូបភាព 3.1 បងាាញរបាុំមួយជួរដនកុងដង់សារទ័រ

capacitor ដដលដតងដត មៅមលើ របមភទ ASUS K8N-E Deluxe motherboard។ របសិនមបើ មៅ
មលើ motherboard របស់មោក េនកបងាាញដូចជា របមភទ កុងដង់សារទ័រ leaking ដដលដតង
ដតជួបរបមទោះខូចមៅមលើ motherboard។

រូបភាព 3.1.
សុខភាពកុងដង់សាទ័រ capacitor បងាាញសញ្ដ leakage
របសិនមបើ motherboard របស់មោកេនកខូ ចវាពិ បាកកនុងការជួ សជុ ល បុំផុតរតូវការនិង មាន
សុំភារ: មរចើនម
បនតិចបនតួច ម

ើយចុំ

យមពញ យូរមទើបអាច មធវើបាន។ របសិនអាចមធវើបានគឺេស់តដមលដត

ើយរបសិនមបើ មោកេនកទិញ motherboard ថមីគឺមានតដមលពី $50 មៅ $75 ដដល

រតូវ រកា ទុក processor និង memory មៅដ៏ដដលសុំរាប់ោក់ដុំម
ការ ដុំម

ើងមលើ motherboard ថមីវ ិញ។

ើង motherboard ថមីផតល់មអាយ លទធផល របព័នធ system ថមីជាមួយ BIOS និង chipset

ថមីដដលផាត់ផាង់ សតង់ ោថមី។ របសិនមបើមោកេនកសុំមរចចតតិមោោះដូរ processor និង memory
មៅមពលជាមួយាន មោកេនកអាចចុំ
Pentium IV ម

យរបាក់ ចប់ពី $150 មៅ $200 សុំរាប់ទិញ CPU

ើយមានមលបឿន មលឿនដដលជារបមភទ Processor របស់រកុម

មពញ និយម មរបើរបាស់ បុំផុត

ុន Intel ដដល

មពលសពវដថៃមនោះ។

1. បញ្
ា មោកេនកយល់ដឹងេុំពី Motherboard
មានលកខណ:ពិមសសមូលោានពីរយ៉ោ ង ដដលកុំណត់មលើលកខណ:របស់ motherboard សុំរាប់
ការដុំម

ើង upgrad លកខណ:ពិមសសរបស់ system គឺ:

កា Form factor
កា motherboard បានផតល់មអាយនិ យមន័ យមានទុំ

ុំរប
ូ វ ិទា ដដល មានរនធជាមរចើនសុំរាប់

មូលវ ីស និងមានកាមផែងមទៀត ដដលកុំណត់ ចុំ

ុំ មលើ motherboard ជាមួយធុង case។

កុុំពយូទ័រភាគ មរចើនដដល បាន បមងាើតចប់ាុំង ពីឆ្នុំ 1995 ដដលមរបើ ATX form factor ដដល
មៅថា ATX ឬ microATX form factor មៅកាត់ថា mATX។ របមភទ microATX

motherboard រតូវជាមួយ microATX case ឬ ATX case និង ATX motherboard រតូវជាមួយ
ATX case។ ដូច បងាាញ កនុងរូបភាព 3.2 បងាាញរបមភទ microATX motherboard មលើខាង
មឆវងដដ ជាមួយ ATX motherboard ដដលមានទុំ

ុំធុំ ខាងសាតដុំ ដ។

រូបភាព 3.2.
របមភទ microATX (ខាងមឆវងដដ) និង ATX motherboard
មៅឆ្នុំ 2004 រកុម

ុន Intel បានចប់មផតើមបមងាើត motherboard ដដលមរបើជាមួយ form factor

ដដល មៅថា BTX (គឺ Balanced Technology eXtended)។ មទោះបីរបមភទ ATX បានកាលយពី
BTX case និង motherboard អាចផាត់ផាង់សមាសភាព ATX។ រកុម
BTX នឹងកាលយ ជាទីផារដ៏ធុំនិង េភិវឌ្ឈន៍មរ ើក ចុំមរ ើន រ
ចុំមរ ើន ខាលុំងរ

ុន Intel បាន សងឈឹមថា

ូតដល់ឆ្នុំ 2006 BTX បានវ ិវតតន៍មរ ើក

ូតដល់ Intel Pentium 4 processor។

1.1 របមភទ Processor socket
គឺជា processor ទុំមនើបភាជប់មៅជាមួយ motherboard កាត់ាម របមភទ processor socket។
របមភទ processor មានមជើង pin រាប់រយ ដដលបញ្ូៅ លមៅកនុងរនធ processor socket។ ដូច
បងាាញកនុងរូបភាព 3.3 របមភទ GA478 socket ដដលអាចមរបើជាមួយ Intel Pentium 4 ឬ
Celeron processor របមភទ processor socket។

រូបភាព 3.3. របមភទ processor
socket
SOCKET ម្មលនិង PROCESSOR ញី
របមភទ Intel Socket 775 គឺជារបមភទទុំមនើបដន processor socket។ របមភទ Socket 775 មនោះ
ផទុយការចត់ ដចងដន processor ម្មល និង socket ញីមោយបញ្ូៅ លមៅកនុងមជើ ង pin ជា

មរចើនកនុង socket និ ងរនធកុង
ន processor។ របមភទ Socket 775 ដចកចយជាមួយ ZIF ដដលមរបើ
មាន សុវតថិភាពមៅកនុង socket។

ារាងរបមភទ Processor socket
របមភទ Socket

រកុម

ន
ុ
Status

Slot A

AMD

Slot 1

Intel

Socket 370

Intel

Socket 423

Intel

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

មលងនិយម
មរបើ
មលងនិយម
មរបើ
មលងនិយម
មរបើ

របមភទ Processor
Athlon

Pentium II, Pentium III, Celeron

Pentium III, Celeron
Pentium 4, Celeron

មរបើចុងមរកាយ Core i7

1.2 ការមរជើសមរ ើសរបមភទ motherboard
របមភទ motherboard សុំរាប់រតួតពិនិតយរបព័នធ system វាមរជើសមរ ើស មោយរបុងរបយ័ត។
ន
របមភទ motherboard មោកេនកកុំណត់ មរជើស មរ ើសមអាយ រតូវជាមួយ processor ដដលផាត់
ផាង់ជាមួយវា ម

ើយមរជើស មរ ើសយ៉ោ ង

មអាយរតូវជាមួយរបមភទដន memory ដដលអាច

មរបើ របាស់បានជាមួយរបមភទ motherboard ម
អាចដុំម

ោះនិងមានជាប់ជាមួយ video adapter ដដល

ើង សុំរាប់ទុំ

ក់ទុំនង port ខាងមរៅនិង មានគនលឹោះ key system ជាមរចើ នមទៀត។ កនុង
ការបដនថមមដើមបីមរជើសមរ ើស រតឹមរតូវភាជប់ជាមួយ form factor និង processor socket ដដលមាន
សារ:សុំខាន់មរបើាមការដណ

ុំកាល

មោក េនកមរជើសមរ ើសរបមភទ motherboard:

មរជើសមរ ើស chipset រតឹមរតូវ
របមភទ chipset មធវើសកមមភាពសុំរាប់រគប់រគងជុំនួយដល់ processor វាមានមុខងារសុំរាប់ជួយ
គិតដល់ processor គឺមានតួ

ទីរងពី processor។

របមភទ chipset អាចកុំណត់ពីរបមភទ processor និងរបមភទដន memory ដដលអាចផាត់ផង
ា ់រតូវ
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 ារាងបងាាញពី
របមភទ Chipset មោយរបមភទ Socket។
របមភទ Socket

របមភទ chipset

ផាត់ផង
ា ់ Memory

Video adapter

Socket A (462)
Socket 478
Socket 754

NVIDIA nForce2 series
Intel 8XX series
NVIDIA nForce3 series

DDR
DDR
DDR

AGP
AGP
AGP

Socket 775

Intel 9XX series

Socket 939
Socket 939

NVIDIA nForce3 series
NVIDIA nForce4 series



DDR និង
DDR2
DDR
DDR

AGP/PCI Express
AGP
PCI Express

របសិនមបើ មោកេនកកុំ ពុងផ្លលស់បូរត motherboard ដដលខូចម

ើយមាន គុំមរាងចង់មរបើ

processor ដដល កុំពុងមរបើមរជើសមរ ើស motherboard ដដលរតូវជា មួ យ របមភទ socket
រួចម

ើ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

2. ការដណ

ុំ Motherboard

របព័នធ motherboard គឺមានភាពសាុំញ្ដមុំ
ម

ើង។

ើយមានសមាសភាពជា មរចើនដដលភាជប់មលើវា

ើយមរបៀប ដូចជាសរ ីរាងារបស់មនុសែ។ មោកេនកនឹង មរៀនពីមុខងារនីមួយៗ ដនសមាស

ភាពដដលអាចមមើល មឃើញមោយ ដភនក។ មដើមបី ចប់មផតើមកុំណត់ដារកាម diagram ដន
chipset។ ដូចបងាាញកនុងរូបភាព 3.4 បងាាញពី 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។

រូបភាព 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

ម្មោះ ICH6RW។ ICH មានមុខងារ input/output ដដលមធវើការបញ្ូជ ន

ទិននន័យ ដដល មានមលបឿនយឺត ជាង processor, memory និង video channel។ ដដល channel
ទុំងមនោះ រួមបញ្ូៅ លបួ ន 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។

រូបភាព 3.5.
សមាសភាពគុំរមូ ៅមលើ motherboard
លកខណ:ពិមសស chipset ទុំងមនោះដដលជាគុំរព
ូ ិតមមើលមឃើញមៅមលើ motherboard។ មយើង
អាចមរបើ របមភទ Intel D925XECV2 motherboard ដត វាមិនដមនជារបមភទ motherboard ថមីដូច
បងាាញ គុំរខា
ូ ងមលើ។
ា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
D) សុំរាប់ Audio codec

W) Chassis intrusion connector
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
I) Rear case fan connector
J) I/O connector មៅខាងមរកាយ
K) power connector

BB) Auxiliary front-panel power LED
connector
CC) Front-panel connector
DD) SCSI hard disk activity indicator
LED
EE) Auxiliary power output connector

L) ATX12V power connector
M) Processor socket
N) CPU fan connector
O) MCH (north bridge)
P) Channel A memory slot
Q) Channel B memory slot
R) Supplemental I/O controller chip
S) ATX main power connector
T) Diskette drive interface connector

FF) Front-panel USB interface
connector
GG) Trusted Platform Module (TPM)
chip
HH) Front-panel USB interface
connector
II) ICH6R (south bridge)
JJ) Front-panel IEEE-1394a (FireWire)
interface
connector
KK) IEEE-1394a (FireWire) controller
chip
LL) Speaker
MM) PCI expansion slot

មៅខាងមឆវងដដ motherboard បងាាញកនុងរូបភាព 4.6 មាន expansion slot ពីរគូរពណ៌សគឺជា
PCI slot និងមួយគូរ PCI Express x1 slot ម

ើយពណ៌ មចម PCI Express x16 video adapter slot

មៅខាង សាតដុំ ដ។ពណ៌សគឺជា auxiliary fan connector។ ពណ៌ មលឿង ខាងមលើ connector
មៅចុំណុច ក

ត លគឺ front-panel audio connector មរបើភាជប់ជាមួយ audio codec chip មៅ

ខាងមលើមឆវងដដនិង Gigabit Ethernet controller chip បានបញ្ូៅ ល ជាមួ យរនធពីរខាង មលើសាតុំ
ដដ។

រូបភាព 3.6. ខាងមឆវងដដដនរបមភទ
D925XECV2 motherboard
ការបងាាញខាងសាតដុំ ដដន motherboard ដូ ចបងាាញកនុងរូបភាព 3.7 គឺជា processor socket (មៅ
ខាងមរកាមសាតដុំ ដ) គឺមានដដករតជាក់ heatsink មាន មៅមលើ north bridge chip (ខាងមរកាម

មឆវងដដ) និងមមើលខាងមលើ និងដផនក ខាងមរកាយដន I/O panel (មលើ)។ រកុម connector មានបី
ពណ៌ សមៅខាង មលើមឆវងដដ ពីមឆវងមៅសាតដុំ ដ ខាងមរកាយដនកងាារ case។ កាបភាជប់
អានុភាព power connector ដដល មរបើផត
ា ់ផាង់ដដលបដនថមមលើ motherboard របសិន មបើថ

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

សាតដុំ ដដន D925XECV2 motherboard
រូបភាព 3.8 បងាាញមៅខាងមរកាយ I/O panel connector។ ម

រូបភាព 3.7. ខាងមរកាយ

ើយ មាន PS/2 mouse (ខាងមលើ)

និង keyboard connector មៅខាង មឆវងដដ។ រកុមទីពីរដន connector រួមមាន 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។

រូបភាព 3.8. ខាងមរកាយ I/O panel connector
ារាងពណ៌ I/O connector color code
Connector

ពណ៌

Connector

ពណ៌

Analog VGA

មខៀវ

PS/2-compatible keyboard

ពណ៌សាវយ

Audio line-in

មខៀវភលឺ

PS/2-compatible mouse

ដបតង

Audio line-out

ពណ៌រកូច

Serial

Teal/Turq

Speaker ខាងមរៅ

ទឹករកូច

Digital monitor/flat
ពណ៌ស
panel
IEEE 1394

របផោះ

សាតមុំ ៅមឆវងដដ speaker

មានត

Microphone

ពណ៌សុីជុំពូ

USB

មចម

MIDI/gameport

ពណ៌មាស

Video ខាងមរៅ

ដបតង

SCSI, LAN, telephone

មិនមរបើ

Parallel

ពណ៌ទុំរុំងបាយ
ជូ

មៅខាងមឆវងដដដន motherboard ដូ ចបងាាញកនុងរូបភាព 3.9 មៅជុុំ វ ិញខាងមរកាមសាតដុំ ដគឺ ជា
ថម battery។ chip ដដលធុំមៅខាងមឆវងដដ គឺជា Firmware Hub (FWH) ម

ើយជាមួយ BIOS

Setup Configuration ពណ៌ទឹក រកូច។ ឧបករណ៍ពណ៌សមៅខាងមឆវងដដដន jumper block គឺ
ជាខាងមុខធុង កងាារ power connector។ មៅ ខាងមលើ power connector គឺជា Trusted
Platform Module (TPM) chip ម

ើយរកុមមួយមានបួន Serial ATA interface connector

បងាាញមៅខាងសាតដុំ ដដន TPM chip និង power connector។ ពណ៌ទឹក របាក់មៅខាងសាតដុំ ដគឺ
ជាដដករតជាក់ heatsink សុំរាប់ ICH6 south bridge chip។ ម

ើយពណ៌មចម pin connector មៅ

ខាងមឆវងដដ គឺជា south bridge heatsink គឺមួយមៅខាងមុខដន USB connector។

រូបភាព 3.9. ខាងមុខមឆវង
ដដដន D925XECV2 motherboard

រូបភាព 3.10. ខាងមុខសាតុំ
ដដដន D925XECV2 motherboard
រូបភាព 3.10 បងាាញមៅខាងមុខសាតដុំ ដដន motherboard ជាមួយពីរ Channel A memory slot
មៅខាងមលើនិងពីរ Channel B memory slot មៅខាងមរកាម។ ម

ើយ chip ធុំមៅខាងមរកាម

សាតដុំ ដគឺសុំរាប់ I/O controller chip ជាមួយពណ៌ស ATX power connector ម

ើយ ពណ៌មចម

ATA interface connector គឺមៅខាងមរកាមមឆវងដដខាង មរកាមរូបភាពមានជាមួយ floppy
drive interface មៅខាងសាតដុំ ដ។

រូបភាព 2.12.
Everest កុំណត់េតតសញ្ដណ motherboard ដូចជា ASUS A7N8X-VM/400

កមមវ ិធី Everest កុំណត់េតតសញ្ដណ chipset ដូចជា NVIDIA nForce2
ឧទ

រណ៍ មមើលម

រូបភាព 2.13.

ើងវ ិញដនរបមភទដដលអាចមរបើ motherboard មាន voltage regulator

modules (VRMs) ដដលផតល់មអាយ processor រត់ ដុំមណើរការ 2.8 GHz ឬយឺតជាង។ ជាមួយ
េតតសញ្ដណ ចុំនួនម៉ោូដដល model ដដលមរបើ VRM ដដលមានមលបឿន processor ចប់ ពី 3.8
GHz។ រកុម

ុន Intel បាន បមងាើតមលខ AA number (Altered Assembly numbers) ដូច

បងាាញកនុងរូបភាព 3.13 មានម្មោះ Intel D865GLC motherboard ជាមួយ មលខ AA number
ដន C28906-403។

រូបភាព 3.13. របមភទ Intel D865GLC
motherboard ជាមួយ AA number ដន C28906-403
កនុងរូបភាព 3.14 ការបងាាញ Intel CPU សុំរាប់ D865GLC motherboard ដដលបងាាញចុំនួន
េបបរ ិមា 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 េបបបរ ិមា ដនចុំនួន C28906 AA គឺ -405។ មោកេនកអាចរកមមើល

CPU មៅមលើទុំព័រវ ិបសាយរបស់រកុម

ុនផលិត motherboard ដដល មាន ព័ត៌មានជាមរចើន

បមរងៀនមៅមលើវ ិបសាយ។ ព័ ត៌មាន មោក េនករក មមើ លមលើ online មដើមបី update ពីការ
ដណ

ុំបមរងៀនថមីពីរបមភទ motherboard របស់មោកេនក។

2.2 ការផ្លលស់បូរត Motherboard

មានជុំហានជាមរចើនខាងមរកាមមនោះបងាាញពី ការផ្លលស់បូរត motherboard មោយពឹងដផអកមលើ

លកខណ: ពិមសសរបស់ motherboard និង case និងសមាស ភាព peripheral ខាងមរៅដដល
បានភាជប់ េនុវតត ជុំហានដូចខាងមរកាមមនោះ:


ផ្លតច់កាបទុំងេស់រច
ួ ម



មោោះមចញវ ីស ដដលមូលភាជប់ មអាយមាន សុវតថិភាព មៅមលើ motherboard ចស់រច
ួ
ម



ើយមោោះមចញកាត expansion card ពីមលើ motherboard។

ើយមោោះមចញ motherboard ម

ោះ។

របសិនមបើមោកេនកកុំពុងមរបើ CPU និង memory ម
motherboard ចស់ រួចម

ើយដុំម



ដកមចញ I/O ខាងមុខរួចម



មោោះមចញរួចម



ដុំម

ើយដុំម

ើង វ ិញ មោោះមចញ មរៅពី មលើ

ើងវាមលើ motherboard ថមីដដលមទើបដតដុំម

ើង។

ើយយកមកោក់កុង
ន motherboard ថមី។

ើង motherboard ថមី។

ើង motherboard រួចម

ើយមូលមចៅវ ីសសុវតថិភាពរបស់វាមៅមលើ ទីាុំងរនធទុំងេ

ស់។


ការដុំម

ើង expansion card ទុំងេស់រច
ួ ម

ើយភាជប់ កាបទុំងេស់ ម

ើងវ ិញ។

3. ការមរៀបចុំ case
ការផ្លលស់បូរត motherboard ចស់មានដីធូលីជាមរចើនមោកេនកអាចមរបើ រចសនិង vacuum សុំ
រាប់ សុំអាតមលើ motherboard។ រគប់របមភទ motherboard ទុំងេស់មានមកជាមួយ back-

panel I/O មៅខាង មរកាយ។ មមធាបាយរបមសើរមដើមបីមោោះ I/O មចញមរៅមោយាមន ខូច
ខាត គឺមរបើទុលវ ីស មូលមោយដដមដើ មបី មោោះ មចញពី កុង
ន case មោក េនក អាចមរបើរមាមដដ

មដើមបីជួយ ផាត់ផង
ា ់សងាត់មលើ motherboard មៅកនុង case។ មរបៀប មធៀបមមើល I/O back-panel
I/O port ជាមួយ motherboard ថមីមដើមបីបមងាើតមអាយបានចាស់ មតើមួយ
ដូចបងាាញកនុងរូបភាព 3.15។

ទុំមនើប ជាងមួយ

រូបភាព 3.15. ចុចមលើ I/O ថមី
មៅកនុង
មោកេនកអាចមោោះមចញវ ីសពីមលើរទ
ថមីម
ម

ប់កុំណល់ រួចម

ើយដុំ ម

ើង បដនថម រទ

ើយ ោក់ មអាយ ចុំរនធ motherboard ដដលមាន របមហាងរតូវជាមួយរទ

ប់ កុំណល់

ប់កុំណល់ រួច

ើយមោកេនកមូល រ ឹតមអាត បានដណន មដើមបីមអាយមានសុវតថិភាព។

រូបភាព 3.16. ដុំម
កុំណល់រទ

ប់បញ្ូៅ លមអាយរតូវទី ាុំងរនធ

មា៉ោ ងវ ិញមទៀតមោកេនកបានដុំ ម

ើងកុំ ណល់រទ

ប់ រច
ួ ទុំងេស់ ចុង មរកាយ រតួត ពិនិតយ

មមើលមលើរនធនីមួយៗ motherboard ដដលមូល ភាជប់ជាមួយ កុំណល់រទ
របស់វាសថិតមៅដដរឬយ៉ោ ង
នីមួយៗ

ើង

មូលភាជប់រនធ

ប់ រតឹមរតូវទីាុំង

ដូចបងាាញ កនុងរូបភាព 3.7 មមើល បាតមរកាមមជើងរទ ប់
motherboard
ជាប់រ ឹងមាុំមាន
មសថរភាពម ើយឬមៅ។

រូបភាព 3.17. មផទៀងផ្លទត់
មមើលរនធរទ

ប់មដើមបីដុំម

ើងមអាយចុំរនធរបស់ motherboard

3.1 មរៀបចុំោក់ motherboard មានសុវតថិភាព
របសិនមបើមោកេនកបានដុំម
រគប់ ម

ើង processor និង memory មៅមលើ motherboard រួចចប់សពវ

ើយ មុនមពលដុំមណើរការ មមើ ល កនុង មមមរៀន ទី5 និងមមមរៀនទី6 បមរងៀននិយយ

ពិសាតរ។ បនទោះ motherboard មៅខាងកនុង case ដូ ចបងាាញកនុងរូបភាព 3.18។ របយ័តន ោក់មអា
យរតង់ជួរ back-panel I/O connector ដដល មានរនធរបស់ វា រតូវ ជាមួយដដកបនទោះមោ

:

ដដលមានរបមហាង រនធសុំរាប់ I/O បនទោះ motherboard រុញវាមៅ មរកាយ case មដើមបីមអាយវា
ចូល កនុងរនធមៅ ខាងមរកាយ។ មៅខាងមរកាយរនធ I/O back-panel connector មានរនធ ជាមរចើន
ដូចជា port សុំរាប់ជាមួយ VGA port សុំរាប់ភាជប់ជាមួយ មា៉ោ សុីន printer និងមាន USB port
ជាមរចើនម

ើយនិងមានប

ត port តូចៗជាមរចើន។

រូបភាព 3.18. បនទោះ
motherboard បញ្ៅូ លមៅកនុងទីាុំង
មុនមពលមោកេនកមូ លភាជប់ វ ីសមលើ motherboard មអាយមាន សុវតថិភាពមមើលមផទៀង
ផ្លទត់ back-panel I/O connector ដូ ចបងាាញកនុង រូបភាព 3.19។ មរកាយមកមោកេនកសុំមរច
ចិតតមូលវ ីសមអាយជាប់ជាសាថពរ។

រូបភាព 3.19. មផទៀងផ្លទត់មមើលខាងមរកាយ panel connector
របសិនមបើមោកេនកមានបញ្
ា ជាមួយរនធរទ

ប់ទុំងេស់ដដលមិនរតូវ រតង់ ជួរ បញ្ូៅ លវ ីស

មិនរបឈម មុខាន។ មោកេនកអាចមរបើដដចុចមអាយ រតង់ motherboard មអាយរតង់ជួរ អាច
បញ្ូៅ លវ ីសមូល ភាជប់មលើ រទ ប់ បាន។ មពល បញ្ូៅ លវ ីសមួ យឬពីរ រ ឹតបានដណនលអម ើយ
មោកេនករតូវបដនថមវ ីសទុំងេស់ រគប់ រជុងដដល មានរនធ ម ើយមូល ភាជប់មអាយបានដណន
លអ។

រូបភាព 3.20. ដុំម

ើងវ ីស

កនុងរនធទុំងេស់មអាយមានសុវតថិភាព motherboard
3.2 ការភាជប់ switch ខាងមុខនិងបងាាញកាបទុំងេស់
មា៉ោ ងមទៀតមលើ motherboard រតូវបានមូលមចៅមានសុវតថិភាពលអ របមសើរ ជុំហានប ទ ប់ភាជប់
panel switch មៅខាងមុខនិង បងាាញកាប ទុំងេស់មលើ motherboard។ មុនមពលមោកេនក
ចប់មផតើមភាជប់កាប panel ខាងមុនរតូវ កុំណត់មលើប
connector មានម្មោះ ឧទ

ត

cable ទុំងេស់ ដដលមៅមលើ

រណ៍ដូចជាកាប សុំរាប់ ថមពល Power សុំរាប់ Reset ម

ើងវ ិញ

និង HDD LED( របសិនមបើមិនមាន មោកេនក រតូវ គូរ សានម មលើដខែ លួសពណ៌មចមនីមួយៗ
រូបភាព 3.21 បងាាញ របមភទ pinout សុំរាប់ថមពល Power Switch, Reset Switch ថមពល
Power LED និងសកមមភាព Hard Drive Activity LED connector។

របមភទ panel connector ខាងមុខ

រូបភាព 3.21.

លកខណ:ពិមសស motherboard របមភទ Intel D865PERL មលើ motherboard របស់មោកេនក
អាចមរបើខុសានររវាងមជើង pin ខាងមរៅគឺ:


ថមពល Power Switch និង Reset Switch connector ដដលមិន មានកុំណត់ប៉ោូល
ម



ើយរតូវបាន ភាជប់មៅ។

សកមមភាព Hard Drive Activity LED រតូវបាន កុំណត់ ប៉ោូលម

ើយនឹង បានកុំណត់

ជាមួយដី ground (ាមធមមាមានពណ៌មចម black) ដខែលួសមជើង Pin 3 និងសញ្ដ
ដខែលួសមៅមលើ (ដតងដតមានពណ៌រក


មឬពណ៌ស)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 កនុងទីាុំងមួ យ 1 និង 3។ ថមពល Power LED
connector ដតងដត មានផាត់ផាង់ពណ៌ មទល ដូចជាពណ៌ដបតង)green) ថមពល
Power LED ឬ dual-color (មានពណ៌ដបឬមលឿង green/yellow) LED។
មា៉ោ ងមទៀតមោកេនកកុំណត់លកខណ:សុំរាប់កាបនីមួយៗដដលភាជប់ ថមពល Power Switch,
Reset Switch ថមពល Power LED និង Hard Drive Activity LED ដូ ចបងាាញកនុងរូបភាព 3.22
។

រូបភាព 3.22. ភាជប់ panel
switch ខាងមុខនិងមានបងាាញកាប
3.3 ការភាជប់ panel port ខាងមុខ
មានរបមភទ case ដដលបានផាត់ផាង់មួយឬពីរ panel USB 2.0 port មៅខាងមុខ ម

ើយមាន

របមភទ motherboard ជាមរចើនផាត់ផាង់ internal USB connector។ មដើមបីភាជប់ USB មៅខាងមុខ

panel មោកេនក រតូវដតភាជប់កាប ពីខាងមុខ panel USB port នីមួយៗមៅ internal connector។
រូបភាព 3.23 បងាាញសតង់ោ Intel pin ខាងមរៅសុំរាប់ internal panel USB connector មៅខាង
មុខ មរបើជាមួយ motherboard មផែងមទៀត។

រូបភាព 3.23. របមភទ panel
USB connector ខាងមុខ
របមភទ case មួយចុំនួនផាត់ផាង់ 10pin USB connector ដដលមានមលើ motherboard USB មរបើ
ជាមួយសតង់ោ Intel។ ជាមួយ case ដូច ជាការភាជប់ panel USB port ខាងមុខគឺងាយស្សួល
មិនមាន បញ្
ា ការភាជប់ connector មៅកនុង pin មលើ motherboard។ របមភទ case បានផតល់មអា
យដតរបាុំបីដខែ លួស នីមួយៗមាន connector មទល។ ដូចបងាាញកនុងរូបភាព 3.24 បងាាញ
Robert (ចុងបញ្ៅប់) ដដលទទួល បានដខែ ទុំង េស់របាុំបីដខែលួសដដលភាជប់មៅ ប

ត ល

pin ជាមរចើន។

រូបភាព 3.24. ភាជប់កាប panel
USB ខាងមុខ
3.4 ភាជប់កាបទិនន
ន ័យ drive data ម

ើងវ ិញ

ជុំហានប ទ ប់គឺភាជប់កាប drive data មៅ motherboard interface ដូ ចបងាាញកនុងរូបភាព 3.25
និង រូបភាព 3.26។

រូបភាព 3.25. ភាជប់កាប Serial

ATA data មៅ motherboard interface

រូបភាព 3.26. ភាជប់កាប ATA
data មៅ motherboard interface
3.5 ភាជប់ ATX Power Connector ម

ើងវ ិញ

ជុំហានប ទ ប់គឺមដើមបីភាជប់ power connector ម

ើងវ ិញពីថាមពល power supply មៅមលើ

motherboard។ កាលកាប ATX Power Connector គឺមាន 20pin ឬ 24pin connector ដតងដត
សថិត មៅ ជិតខាងមុខ សាតដុំ ដដន motherboard។ ទីាុំងកាបមចញមកពី power supply ដដល
មផទៀង ផ្លទត់រតឹមរតូវាម ជួរ មានគនលឹោះ connector ដូ ចបងាាញកនុងរូបភាព 3.27។

រូបភាព 3.27. ភាជប់ ATX
Power Connector
របព័នធ Pentium 4 ទមទរថមពលមរចើនសុំរាប់ផាត់ផាង់ motherboard ជាសតង់ោ standard
ATX Main Power Connector។ រកុម

ុន Intel បានេភិវឌ្ឈន៍ បដនថមមលើ connector ដដលមៅ

ថា ATX12V Connector ដដល មានបដនថមចរនត +12V មោយផ្លទល់មលើ VRM (Voltage
Regulator Module) ដដលថមពល processor។ មៅមលើ របមភទ Pentium 4 motherboard ជា
មរចើនដដលមាន ATX12V connector រតូវបានមគ ោក់សិត
ថ មៅជិត processor socket។ របមភទ
ATX12V connector មនោះរតូវបានមគចក់គនលឹោះជិត។ លកខណ: កាប connector ដដលទក់ទង
motherboard connector រួចម

ើយចុចកាប connector មៅកនុងកដនលង រ

ូត ដល់បាលសទិចបាន

ជាប់កនលឹោះ ដូ ចបងាាញ កនុង រូបភាព 3.28។

រូបភាព 3.28. ភាជប់
ATX12V Power Connector

3.6 ការដុំម

ើង video adapter ម

ជុំហានប ទ ប់គឺដុំម

ើងវ ិញ

ើង video adapter ម

មោោះ មចញមរៅ។ ការដុំម

ើង adapter នីមួយៗោក់មៅ មលើ motherboard slot VGA។ របយ័តន

card ដដលោក់ មលើ slot រតូវដុំម
មអាយចូលកនុង Slot រួច ម

ើងវ ិញឬ expansion card មផែងមទៀតមោកេនកបាន

ើង មអាយមពញសុបរួចម

ើយចប់វ ីស មលើកាតម

ើយមរបើដដ សងាត់ចុោះមរកាមមដើមបី

ោះ។

រូបភាព 3.29. តុំរង់កាត video
adapter មអាយរតង់រច
ួ សងាត់ចុោះ
ប ទ ប់ពីមោកេនកបានកុំណត់ចាស់ោស់ថា video adapter គឺ ដុំម
សុវតថិភាព រួចម

ើង មៅជាប់រ ឹងមាុំមាន

ើយ ចប់ មផតើមមូលវ ីសមអាយ ជាប់ មលើ Case ដូ ចបងាាញកនុងរូបភាព 3.30។

រូបភាព 3.30. សុវតថិភាព video

adapter មោយមរបើ មូលវ ីសភាជប់

មមមរៀនទី ៤ ដុំម

ើង :Processor

Processor ដដលមគមៅថា CPU (Central Processing Unit) គឺជា កាលមា៉ោ សុីនរបស់របព័នធ
system។ ការផ្លលស់បូរត processor ទមទរ របុង របយ័តនស្សាវរជាវមអាយបានចាស់ោស់ពីប
មចៅកវ ិទាថមី processor មាន លកខណ:ពិមសសមរបើជាមួយ motherboard ថមីនិង សមាសភាព
របព័នធ system មផែងមទៀត។ សពវដថៃមនោះមានរកុម

ុនពីរ គឺ Intel និងរកុម

ុន AMD ដដល

បាន ផលិត CPU មពញនិយមមរបើ របាស់ ជាង មគមលើ ពិភពមោកេនកមយើងមនោះ។

1. េុំពី Processor
រកុម

ុនផលិត Processor ជាមរចើនបានផលិត CPU សុំរាប់មរបើរបាស់សពវដថៃមនោះដដលបមចៅក

វ ិទា កាន់ ដត ទុំមនើបៗនិងមានមលបឿន មលឿន បុំផុត។ CPU គឺ ជាមជឈមណឌលសុំរាប់ដុំមណើ
ការរគប់ដបបយ៉ោ ង ដន មា៉ោ សុីនកុុំពយូទ័ រ មានការគិ តមលខ វាមានតួ

ទីយ៉ោងសុំខាន់ សុំរាប់

កមមវ ិធី software CPU ដដលមគមរចើននិយមមរបើ ជាងមគគឺ Socket ដដលជាផលិតផលរបស់
Intel។
+ របមភទ Intel Pentium 4 540 (3.2E) Socket LGA 775:
របមភទមនោះបានផលិតម

ើងកនុង ឆ្នុំ2004 ជាបមចៅកវ ិទាថមីបុំផុតវាមាន 915P និង 925X

chipsets និងមានមជើង មជុលជា Pentium core i7 ។

របេប់មលើ Board សុំរាប់ោក់ CPU វា
មាន Cache L2 ពី 2MB មៅ 4MB

+របមភទ Intel Pentium i7 3.2GHz : របមភទ
Pentium i7 វាមិនដូចនិង AMD Athon64 មទ វាមានកុំោង
ុំ ខាលុំងជាងនិង ដុំមណើរ ការលអបុំផុ
ត។
2. លកខណ:ពិមសស Processor
សារ:សុំខាន់លកខណ:ពិមសសរបស់ processor:
ម៉ោូដដល Processor
លកខណ:ពិមសសចមបងដន processor គឺជារបមភទ AMD ឬ Intel និង ម៉ោូដដលរបស់វា។
មទោះបីម៉ោូដដល រកុម
េនកមិនអាចដុំម

ុនទុំងពីរ មានលកខណ:របហាក់ របដ

ល និងស

ើង AMD processor មៅកនុង motherboard បានម

ា នដូចាន មោក

ើយ។

របមភទ Socket
លកខណ:ពិមសស processor មផែងមទៀតគឺ socket ដដលបានរច

មិនរតូវានម

ើ យ។

របសិនមបើមោក េនក កុំពុងមោោះដូរ processor កនុង Socket 478 motherboard មោកេនកមរជើស
មរ ើសការផ្លលស់បូរត processor រតូវបាន រច

socket ដូចាន។ ដូ ចបងាាញកនុងារាងបងាាញ

ខាងមរកាមគឺជាពនយល់ពី បញ្
ា processor socket។
ារាងលទធភាពដុំម
Socket

លទធភាព
ដុំម

ង
ើ

ើងរបមភទ processor socket
Processor មដើម

Processor
ដុំម ង
ើ

ការពិចរ
របព័នធ Slot 1 អាច ដុំម

Slot 1

មិនមាន

Pentium II/III និង
មិនមាន
Celeron

Slot A

មិនមាន

Athlon

មិនមាន

370

ាមន

Celeron Pentium III

Celeron Pentium កុំណត់អាចមរបើ Socket
III
370 processor។

ើង

បាន។
Slot A system អាចដុំម
បាន។

ើង

Socket 423 processor មិន
423

មិនមាន

Pentium 4

មិនមាន

អាចមរបើបានជាមួយ
motherboard ថមី
កុំណត់ការមរជើស មរ ើស
processor។ ដុំម

462

សមលមម

ើង BIOS

upgrade ដដលរតូវ ការនិង

Athlon, Athlon XP

memory រតូវការផ្លលស់បូរត

Socket 462 (A) ចស់មិន
អាចផាត់ផាង់
478

សមលមម

Celeron, Celeron
DPentium 4

processor ដដល កុំណត់

Celeron D
Pentium 4

មរជើសមរ ើស Socket 478
processor និង motherboard
កុំណត់ Processor មរជើសមរ ើ

754

លអ

Sempron, Athlon
64

Sempron, Athlon ស។ ដុំម ើង BIOS ដដល
64
រតូវការ និង memory រតូវ
បានផ្លលស់បូរ។
ត

775

939

940

លអរបមសើរ

លអរបមសើរ

លអរបមសើរ

បញ្
ា មួយចុំនួនដន ការ

Celeron D,
Celeron D, Pentium
Pentium 4,
4
Pentium D

ដុំម
រ។

Athlon 64,
Athlon 64, Athlon
Athlon 64/FX,
64/FX
Athlon 64 X2
Athlon 64 FX,
Opteron

ើង BIOS ដដលរតូវកា

Athlon 64 FX,
Opteron

បញ្
ា មួយចុំនួន ដនការ
ដុំម

ើង BIOS ដដលរតូវកា

រ។
បញ្
ា មួយចុំនួន ដដលរតូវ
ការដុំម

ើង BIOS។

មលបឿន Clock
មលបឿន clock ដន processor ដដលកុំណត់លកខណ:គិតជា MHz ឬ GHz កុំណត់ទុំរង់របស់វា
ប៉ោុដនតមលបឿន clock ាមនឆលងកាត់ប ទ ត់ processor ឧទ
គឺរបដ

រណ៍ 3.2 GHz Prescott ដន Pentium 4

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។

ដុំមណើរការជាមួយ host-bus ដដលមានមលបឿនយឺត។ Pentium 4 រតូវ បាន ដណ

ុំមលបឿន 1.3

GHz ាម ពិតវា យឺតជា 1 GHz Pentium III processor ដដលជាមសរ ីចស់។
មលបឿន Host-bus
មលបឿន host-bus ដដលមៅថាមលបឿន front-side bus គឺជា FSB speed ឬមៅថា FSB
លកខណ: តដមល បញ្ូជ នទិននន័យរវាង processor និង chipset។ របមភទ AMD និង Intel បានេនុ
វតត memory និង cache ខុសាន ប៉ោុដនត FSB គឺ ជាចុំនួនដដលឆលុោះបញ្
ជ ង
ុំ េតិ បរ ិមាបរ ិមាណដន

ការបញ្ូជ នទិ នន
ន ័យ 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 រត់ដុំមណើរការ host bus កនុងមលបឿន 200 MHz រ
MHz) ម
ទុំ

ូតម

ើងដល់ 800

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

ុំ Cache

Processor មរបើមានពីររបមភទ cache memory មដើ មបីបញ្ួជ នបានលអ របមសើររវាង processor និង
memory យឺត។ ទុំ

ុំដន Layer 1 cache (L1 cache ដដលមៅថា Level 1 cache) គឺមាន

លកខណ: សុំរាប់ទុំរង់ processor ដដលមិនអាចផ្លលស់បូរបាន
ត
មោយមិ នអាចរច

ម

ើងវ ិញ

processor។ មៅមលើ Layer 2 cache (Level 2 cache ឬ L2 cache) ឆលងកាត់ external មៅ
processor ដដលមានន័យថា processor ជាេនក បមងាើតអាចផលិត processor ដូចានជាមួយទុំ
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។
ផាត់ផង
ា ់ 64-bit
PC processor ទុំងេស់បានរបតតិបតតិជាមួយ 32-bit internal data មៅឆ្នុំ 2004 រកុម

ុន AMD

បានផលិតផាត់ផាង់ 64bit ជាមួយ Athlon 64 processor របស់មគ។ AMD មៅថាលកខណ: x8664 ដត េនក មរបើរបាស់មៅ ទូមៅថា AMD64។

3. របមភទ Processor

ពីរបីឆ្នុំគនលងមកមនោះ ការមរជើសមរ ើស processor គឺងាយស្សួលជាង កាល

ពីមុន។ រកុម

ុន AMD និង Intel បានផលិតមសរ ីនីមួយៗដន processor ដដលទុំមនើបម

ើយសាអតជា

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:ពិមសសដដលផាត់ផង
ា ់។
3.1 របមភទ AMD Sempron
ម៉ោូដដលដន AMD Sempron processor ដដលលក់កុងតដមល
ន
របដ

ល $50 មៅ $125។ Sempron

អាច មោោះោក់ កុង
ន Socket A Duron processor បានផលិតមៅឆ្នុំ 2004 ម

ើយ Socket A

Athlon XP processor មៅ កនុងឆ្នុំ 2005 មគដលងមរបើ ម៉ោូដដល Sempron Socket A និង Socket
754 មគមលង និយមមរបើ។របមភទ Socket A Sempron ដដលមៅថា K7 Sempron គឺមាន

សញ្ដសុំាល់ Athlon XP processor។ របមភទ Socket 754 Sempron ដូ ចបងាាញកនុងរូបភាព

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។

រូបភាព 5.1. AMD Sempron processor
របសិនមបើមោកេនកមាន Socket 462 (A) ឬ Socket 754 motherboard មៅកនុងរបព័នធ system
របស់មោកេនក របមភទ Sempron ដុំម

ើងបានលអរបមសើរ។ មោកេនកនឹងរតូវការមផទៀងផ្លទត់

motherboard របស់ េនកជាមួយលកខណ:ដន Sempron មោកេនក ដុំម
ការ ដុំម

ើង BIOS មដើមបីមរៀបចុំ Sempron។

ើង ម

ើយមោកេនករតូវ

3.2 របមភទ AMD Athlon 64
របមភទ AMD Athlon 64 processor ដូ ចបងាាញកនុងរូបភាព 5.2 គឺជា Socket 754 និង Socket

939 ដូចមានម្មោះបងាាញ Athlon 64 ផាត់ ផាង់ កមមវ ិធី បាន 64bit របមភទ Athlon 64 អាចរត់
ដុំមណើរការបាន ជា មួយ 32bit operating system និ ងកមមវ ិធី កមម software មរបើរបាស់ ដដល
រតូវការមរបើ។
ម៉ោូដដលដន Athlon 64 និង Sempron processor គឺមានភាពខុសាន ឧទ
Sempron 3100+ រត់បានមលបឿន 1800 MHz និង មាន 256 KB ដន cache ម

រណ៍ Socket 754
ើ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 ជាបមចៅកវ ិទាចុ ងមរកាយ របស់រកុម

ុន intel ជា CPU ដដលទុំមនើប

មលឿន ដដលមាន cache 4MB និងមានមលបឿនដល់ 4GHz អាចមរបើជាមួយ Intel® Iris™ Pro
Graphics 5200។

រូបភាព 4.3. របមភទ Intel Pentium i7 processor
3.4 របមភទ AMD Athlon 64 X2
របមភទ AMD Athlon 64 X2 ដូ ចបងាាញកនុងរូបភាព 4.4 ដដលរួមមាន ទុំរង់ខពស់ថាមពល
តរមូវការទប ម

ើយ មាន Socket 939 motherboard។ មៅចុងឆ្នុំ 2005 AMD បានចប់មផតើម

បមញ្ៅញលក់ របមភទម៉ោូដដល មនោះ។

រូបភាព 4.4. របមភទ AMD Athlon 64 X2
processor
3.5 របមភទ Intel Pentium D
មសចកតីរបកាសរបស់រកុម

ុន AMD Athlon 64 X2 ថានិងរប

processor ដដល មានម្មោះ Intel Pentium D របស់រកុម
របដ

លនិង AMD Athlon 64 ម

ភាព 4.5។

ុំង របដជងជាមួយ

ុន Intel ដដលមានលកខណ:

ើយ មាន លក់ មលើទី ផារមានតដមលមថាកដូ ចបងាាញកនុងរូប

រូបភាព 4.5. Intel Pentium D
dual-core processor
4. ការសមងខប AMD និង Intel processor
បញ្ជីសារ:សុំខាន់លកខណ:ពិមសសដន AMD processor ដដលរួមមាន ផាត់ផាង់លកខណ:របស់
វា។
ារាងសមងខប AMD processor
Processor
Athlon XP/Sempron
Athlon XP/Sempron
Athlon XP/Sempron
Sempron
Sempron
Sempron
Sempron

Socket
462 (A)
462 (A)
462 (A)
754
754
754
754

កដនលងផលិត
Thoroughbred
Thorton
Barton
Paris
Oakville
Oakville
Palermo

L2 cache
256 KB
256 KB
512 KB
256 KB
128 KB, 256 KB
256 KB
128 KB, 256 KB

Process
130 nm
130 nm
130 nm
130 nm
90 nm
90 nm
90 nm

Sempron
Athlon 64
Athlon 64
Athlon 64
Athlon 64
Athlon 64
Athlon 64/FX
Athlon 64/FX
Athlon 64 X2
Athlon 64 X2

754
754
754
939
939
939
939
939
939
939

Palermo
Clawhammer
Newcastle
Newcastle
Winchester
Venice
Sledgehammer
San Diego
Manchester
Toledo

256 KB
1024 KB
512 KB
512 KB
512 KB
512 KB
1024 KB
1024 KB
512 KB x 2
1024 KB x 2

90 nm
130 nm
130 nm
130 nm
90 nm
90 nm
130 nm
90 nm
90 nm

បញ្ជីសារ:សុំខាន់លកខណ:ពិមសសដន Intel processor ដដលរួមមាន ផាត់ផាង់លកខណ:របស់
វា។
ារាងសមងខប Intel processor
Processor

Socket

Celeron
Pentium 4
Celeron D
Pentium 4
Celeron D
Pentium 4 (5XX)
Pentium 4 (6XX)
Pentium 4 (6XX)
Pentium 4 (8XX)
Pentium 4 (9XX)

478
478
478
478
775
775
775
775
775
775

កដនលផលិត
Northwood
Northwood
Prescott
Prescott
Prescott
Prescott
Iwindale
Cedar Mill
Smithfield
Presler

L2 cache
128 KB
512 KB
256 KB
1024 KB
256 KB
1024 KB
2048 KB
2048 KB
1024 KB x 2
2048 KB x 2

Process
130 nm
130 nm
90 nm
90 nm
90 nm
90 nm
90 nm
65 nm
90 nm
65 nm

5. ដដករតជាក់ CPU
មលើ CPU រតូវការដដករតជាក់ និងកងាាមដើ មបីបញ្ុៅ ោះកុំ មៅមអាយ CPU ដុំមណើរបានស្សួល មររោះ
ថាកាល
ម

ើយវាប

មបើាមន Cooling fan មលើ CPU មទម

ោះវាមិនអាចដុំមណើរការបាន ម

ត លមអាយមឆោះ CPU ខូច។ សពវដថៃមនោះមគ បានរច

ើយ

ដដករតជាក់មាន មរចើន

របមភទសុំ រាប់ជាជុំនួយរតជាក់ដល់ CPU និង Chipset។ ការ ដុំមណើរការ CPU កុុំ ពយូទ័ រ
របសិនមបើាមនដដករតជាក់និងកងាារ ដដលមធវើមអាយកាត់បដនថម កុំមៅ ដដលមកើនម
ខាលុំងជាម

តុប

ើង មៅត

ត លមអាយមឆោះខូច CPU របស់មោកេនកមិនអាចដុំមណើរការបានតមទៀត។

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 វាមានកងាាទុំ
ចប់ពី 70-75°C។

ុំ 60mm និងមានមលបឿន 3GHz វាអាចរទរទងសុីតុណាភាព បាន

សារ:សុំខាន់: វាអាចដុំម
Cooler មនោះម

ើងបានមជាគជ័យជាមួយ

ើយ ដុំមណើរការបានយ៉ោ ងស្សួល បុំផុតជាមួយនិង Motherboard របស់េនក រគប់

មពលមវោវាសុំរាប់ដត CPU Socket អាចោក់បាន ។

រូបភាព 4.6. Intel stock
CPU cooler (មឆវងដដ) និង Thermalright XP-120 CPU cooler និងថមពិល
5.1. េតតសញ្ដណ processor
មដើមបីកុំណត់េតតសញ្ដណរបស់ CPU ឬមមើលវាមអាយបានពិសាតរដដល សរមសរមៅមលើខនង
របស់វា។ របសិនមបើ CPU មិនទន់បានដុំម

ើង មោកេនកអាច កុំណត់ពីេតតសញ្ដណវា

ដដលមានន័យចាស់ោស់ មោយ កុំណត់មលើសញ្ដ មៅមលើខនងរបស់វា។ ឧទ

រណ៍ដូ ច

កនុង រូបភាព 5.7 បងាាញសញ្ដ processor ដដលរកុម ុន Intel មរបើមដើមបី កុំណត់េតត
សញ្ដណ Socket 775 Pentium D និង Pentium Extreme Edition processor។

រូបភាព 5.7.
សញ្ដ Intel Pentium D processor
ការកុំណត់សញ្ដ Intel Pentium D processor ដដលបានដុំម
ស្សួលមដើមបីមធវើម

ើង processor។ មមធាបាយងាយ

ោះគឺមរបើកមមវ ិធី Everest Home Edition ឬកមមវ ិធី SiSoft Sandra ឬមានកមមវ ិធី

ជា មរចើ ន មទៀតមដើមបីវ ិនិច័ យ
ឆ មរាគ។ រូបភាព 4.8 បងាាញកមមវ ិធី Everest Home Edition មធវើេតត
សញ្ដណដដលបាន ដុំម

ើង processor ដូចជា AMD Sempron 2800+។ កនុងការបដនថមម្មោះ

និង ម៉ោូដដល processor ទុំងមនោះដដល បាន ផាត់ផាង់ព័ត៌មានមានេនុភាពសុំខាន់ ដូច ម្មោះ
CPU ទុំ

ុំ cache និងរបមភទ package។

Intel Pentium 4 processor និងកងាារ ដដករតជាក់
ជុំហានដុំបូងគឺមដើមបី មលើកមអាយមងើបដដគុំ

រូបភាព 4.9. កនុងរបេប់មាន

ស់ ZIF (zero insertion force) socket ដូចបងាាញ

កនុង រូបភាព 4.10 រ ូតដល់ឈរម ើង ជាមួយដដឈរ វាមិនអាចមានកុំោង
ុំ រ ឹតមលើរនធ socket
បានម ើយ ម ើយ េនុញ្ដត processor បញ្ូៅ លមៅកនុងរនធ Socket ដដលបាន មបើកចុំ រ។

រូបភាព 4.10. ទញដដានស់ socket
មដើមបីបញ្ៅូ ល processor
សុំរាប់ Socket 478 processor បានចុំមៅមលើរជុង socket មានរាង ជាសញ្ដរតីមកាណតូច
មមើ លកនុងរូបភាព 4.11 មៅជិតដដានស់ ZIF socket។ ជាមួយដដានស់ socket បញ្ឈរ រតូវោក់
processor មអាយរតង់ ចូលកនុង socket ដូចងបងាាញកនុងរូបភាព 4.11។

រូបភាព 4.11. ោក់ processor មអា
យរតង់ចូលកនុង socket
ជាមួយ processor ដដលបានោក់ោុំមលើ socket រួចម

ើយទញដដ ានស់ មោយមរបើដដចុោះ

មរកាម ដូចបងាាញ កនុងរូបភាព 4.12។ មោកេនកនឹងសុំអាត់មអាយ រជោះេស់រច
ួ ម

ើយទញដដ

ានស់ចក់ មសារមអាយជាប់ មាន សុវតថិភាព។

រូបភាព 4.12. កាច់ដដានស់ ZIF
socket មដើមបីបិទគនលឹោះ processor
មដើមបីដុំម

ើងដដករតជាក់ CPU cooler ចប់មផតើមជូតមអាយរលងមៅខាង មលើដន processor

មោយមរបើរកោស់ ឬរក

ត់ ទន់ ដូ ចបងាាញកនុង រូបភាព 4.13។

មានដដករតជាក់ខលោះមានរាងកាមរឬ
ចតុមកាណដកង សុំរាប់ជារទ

ប់ ដដល បមងាើតពី មោ

អាចចុំលង កុំមៅបាន មលឿន ម

:អាលុយមីញូ ៉ោម ដដលជាមោ

ើយស្សាល វាជួយកាត់បនថយកុំមៅបានយ៉ោ ង ឆ្ប់រ

:រ ឹង
័ស។

រូបភាព 4.14. មូលោានដនដដករតជាក់ Intel
heatsinkមរកាយមកមយើងោប Silicon ពីមលើ CPU មដើមបីមអាយវាជួយចុំលង កុំមៅមៅដដក
រតជាក់មលឿនរ

័ស របសិនមបើមោកេនកមិនោប silicon មទម

មឆោះខូច CPU មររោះថា កុំមៅបាន មកើនម

ើង យ៉ោ ងខាលុំង ម

ើងរ

ោះ នឹងអាចប

ត លមអាយ

ូតដល់មៅ 80េងា។

រូបភាព 4.15. ការបងាាញោប Silicon មលើ
CPU
ជុំហានប ទ ប់ ចប់មផតើមដុំម
ភាព 4.16 រួចម

ើងដដករតជាក់ CPU cooler ពីមលើ processor ដូ ច បងាាញកនុងរូប

ើយមោកេនក តរមង់ ដដករតជាក់មអាយចុំពីមលើ CPU និងរជុងរបស់វា ប ទ ប់

មកមទៀតរុញ គនលឹោះចុោះមរកាម មដើមបីសងាត់មអាយជាប់ជាមួយSocket របស់ CPU។

រូបភាព 4.16. រុញមអាយរតង់ដដករតជាក់
CPU cooler មលើ processor

រូបភាព 4.17. រុញដដករតជាក់ CPU cooler
ចុោះមរកាម
មរកាយមកមោកេនកសងាត់ដដានស់ពណ៌សចុោះមរកាមមដើមបីរ ឹតបណឹ ត ងដដករតជាក់

រូបភាព 4.18. ទញគនលឹោះរួត CPU cooler
មអាយជាប់មៅមួយកដនលង
មៅមលើកងាាញ CPU បញ្ូៅ លភាជប់ drive power connector មៅមលើ motherboard។ ការមរបើ
របាស់ កងាារ មលើ motherboard ដដល ភាជប់ថាមពល power connector េនុញ្ដតមអាយ

motherboard រតួតពិនិតយ មមើលមលើ CPU មដើមបីភាជប់កងាារ CPU ទីាុំងដដលមានបី 3pin

connector មៅ motherboard ដដលបាន ោក់ ម្មោះថា “CPU fan” ដូ ចបងាាញកនុងរូបភាព
5.19។

រូបភាព 4.19. ភាជប់កាបកងាារ CPU មៅ
កាលភាជប់ CPU fan connector
5.4 ការដុំម

ើង processor ថមី Socket 775

របមភទ Socket 775 ដដលកុំពុងមរបើរបស់រកុម
ទមទរជុំហានការ ដុំម

ុន Intel (ដដល មៅថា Socket T) processor

ើងខុស ាន ដដលមាន processor ជាមរចើនដដលមរបើ Socket 462 (A),

478, 754 ឬ 939។ ការ បងាាញមមមរៀនខុសាន មូលោានខុសានរវាង Socket 775 និង
processor socket ដដលកុំពុង មរបើគឺ ជា Socket 775 ដដលមាន pin ជាមរចើ នកនុង socket រួច
ម

ើយបញ្ូៅ លរនធ processor។

រូបភាព 4.20. បកមចញបាលសទិចមលើ
Socket 775
ជាមួយសនទោះខាងមលើ socket អាចមោោះមចញបានដដលបងាាញដូចកនុង រូបភាព 4.21 មោក
េនកអាចមលើក មចញ មរៅរួចម

ើយោក់ CPU បញ្ូៅ លកនុង Socket។

រូបភាព 4.21. មៅមលើ processor socket
អាចមលើកមចញសនទោះ socket
សនទោះសុំរាប់បិទមលើ processor អាចបងវិលមៅមកបានបងាាញ ដូចរូប ភាព 4.22។

រូបភាព 4.22. សនទោះរគបមលើ CPU
Socket អាចមលើកម

ើងបាន

រូបភាព 4.23 បងាាញគនលឹោះពីរដដលមរបើមោយ Socket 775 មុនមពល ដុំម

ើង CPU បញ្ូៅ ល

មោកេនករតូវ មមើល មលើសញ្ដរាងរតីមកាណ មៅរជុងខាងមរកាម សាតដុំ ដដន processor មៅ
រជុងខាងមរកាមមធវងដដ និងសាតដុំ ដដន processor គឺមានគនលឹោះពីរមានសានមមចោះ។

រូបភាព 4.23. តរមង់ processor ចូល
មៅកនុង socket

ស់ម

ើងវ ិញមុនមពលភាជប់គនលឹោះ

រូបភាព 4.24. ពិនិតយមមើលគនលឹោះដដាន

រូបភាព 4.25. ប ទ ប់មករ ឹតវាមអាយ
មៅជាប់មៅកដនលងមានសុវតថិភាព

របមភទ Socket 775 មរបើដដករតជាក់ខុសាន Socket 478 ដដលមាន រនធបួន មៅរជុងសងខាង
ដន socket។ រូបភាព 4.26 បងាាញ របមភទ Socket 775 CPU។

រូបភាព 4.26. សតង់ោ Socket 775 CPU
cooler
មោកេនកោក់មអាយរតូវជាមួយ គនលឺោះមានពណ៌សមចម រួចម
គនលឹោះម

ើយ រុញមអាយជាប់ ានជាមួយ

ោះ ដូ ចបងាាញកនុងរូបភាព 4.27។

រូបភាព 4.27. តុំរង់ដដករតជាក់មអា
យរតូវរនធទុំងេស់មលើ Socketមរបើដដសងាត់មលើគនលឺោះម
មសថរភាពលុំនឹង។

ោះមដើមបីមអាយវាចូលសុបជាប់ានមាន

រូបភាព 4.28. ជាមួយគនលឹោះ HSF
រុញវាចុោះមរកាម

មមមរៀនទី ៥ ដុំម
ប

ើង :Memory RAM

ត កុុំពយូទមរបើ memory ឬម

ើយថា RAM (Random Access Memory) មដើ មបីផុកកមម
ទ
វ ិធី

សកមមភាព ដដលរួមទុំងមានរបឆ្ុំងវ ីរស
ុ ៉ោ antivirus និងមសវាមផែងៗមទៀតម
របព័នធ system កុំពុងមរបើ បម

ើយទិននន័យ

ត ោះ អាសនន ទិននន័យអាចសរមសរកត់រា មដើមបីអានពី RAM

បានយ៉ោ ងមលឿន។ មគមៅថា RAM ថាគឺជាការចងចុំ ទិនន
ន ័យ បម

ត ោះអាសនន មៅមពល

ដដលមោកេនកកុំពុង មរបើមលើកមមវ ិធី មពល ោច់ មភលើងទិនន
ន ័យដដល RAM បានចង ចុំ
បាត់បង់េស់។
លកខណ:ពិមសសដន RAM និង hard disk សុំរាប់ផុកបម
ទ

ត ោះអាសនន hard drive សុំរាប់ ផុក
ទ

កមមវ ិធី និង ទិននន័យដដលកុំ ពុងមរបើ សុំរាប់ចុំណុោះ ធុំដដល មានសារ:សុំខាន់ ប៉ោុដនតមលបឿនមិន
ដមនសថិតមៅមលើ RAM ម

ើយ។ RAM ផទុក សកមមភាពកមមវ ិធី និងទិ នន
ន ័ យ។ របព័ នធ Windows

8 system ផាត់ផាង់ជាមួយ 256 MB RAM តិចបុំផុតគឺ 128 MB។ កមមវ ិធី Windows 8 តរមូវការ
េបបបរ ិមា 256 MB RAM មដើ មបីរត់ ដុំមណើរការ កមមវ ិធី ចប់ពី មួយ ឬពីរ។ មយើងដណ

ុំពី

ចុំនួន RAM ដដលផាត់ផង
ា ់ របព័នធ Windows 8 system គឺ:


មលើកមមវ ិធី 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

ជាទូមៅ memory ដដលមៅថា read-write memory ឬការចងចុំ បម

ត ោះអាសនន Random

Access Memory (RAM) មានលទធភាព អាច អាន និងអាចកត់រាបាន។ មានពីរបមភទដន
RAM ដដលមរបើ ជា មួយកុុំ ពយូទ័ រ PC:
1.1. របមភទ Memory
ថមីៗមនោះរបព័នធ system មរបើ memory ចមបងរបមភទដូចខាងមរកាមមនោះ:
Synchronous DRAM
Synchronous DRAM ដដលមៅថា SDRAM បានចប់មផតើមមរបើាុំង ពីឆ្នុំ 1996 ម
ជាមួយ កុុំពយូទ័ រ PC រ

ើយមរបើ

ូតដល់ឆ្នុំ 2001។ SDRAM បានដចក ចយ clock រួមជាមួយ CPU។

CPU និង memory មធវើការ រួមានេនុញ្ដតមអាយ CPU បញ្ួជ នទិ ននន័យមៅ 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) ចុំនួនសរុបដន

ការ បញ្ូជ ន ទិននន័យកនុង clock cycle ពីរដងនិង memory bandwidth ពីរដង។ DDR-SDRAM
គឺជាការ វ ិវតតន៍ដន សតងោ SDRAM ដដលជួនកាលមគមៅថា Single Data Rate SDRAM ឬ
SDR-SDRAM។
មោកេនកអាចកុំណត់េតតសញ្ដណមលបឿម speed និងលកខណ:ពិមសស ដន DDR-SDRAM
DIMM មោយដឆកមមើលមលខ មលើមដើម module មលើវ ិបសាយ រកុម

ុន។ DDR-SDRAM

DIMM មរបើ 184 pin និងពី 168pin SDR-SDRAM ម
មោយកត់ចុំ

ើយនិង 240pin DDR2-SDRAM memory

ុំថាមលខដនមជើង pin និងទីាុំងដនគនលឹោះសានមមចោះ។ រូបភាព 5.1 បងាាញ

DDR-SDRAM DIMM។

រូបភាព 5.1 របមភទ DDRSDRAM DIMM

របមភទ DDR2 SDRAM
ឆ្នុំ 2003 បានបមងាើតបមចៅកវ ិទា 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
DDR400
DDR2-400
DDR2-533
DDR2-667
DDR2-800
DDR2-1000

Chip clock
200 MHz
100 MHz
133 MHz
166 MHz
200 MHz
250 MHz

I/O clock
400 MHz
200 MHz
266 MHz
333 MHz
400 MHz
500 MHz

ម្មោះ
Module
PC3200
PC2 3200
PC2 4200
PC2 5300
PC2 6400
PC2 8000

Module
bandwidth
3,200 MB/s
3,200 MB/s
4,200 MB/s
5,300 MB/s
6,400 MB/s
8,000 MB/s

មោកេនកអាចវ ិនិច័យ
ឆ របមភទដន memory មដើមបីបងាាញ system ដដល ដឹងពីអាយុរបស់របព័នធ
system។ រូបភាព 6.2 បងាាញរបមភទដន memory ដដល បានដុំ ម
រយ: មពល ជាង ដប់ឆ្នុំ។

ើងកនុងរបព័ នធ system ថមីកុង
ន

រូបភាព 5.3. របមភទដន memory
ដដលបានមរបើរបាស់កុងរបព័
ន
នធ system ថមី
1.2 ការរបតតិបតតិការ Dual-channel
Processor តរមូវការ memory bandwidth មានទុំ
ល។ ឧទ

ុំមរចើនដដលផាត់ ផាង់ memory module មទ

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 អាចបញ្ូៅ លរកុមរួម ជាមួយ channel B slot ឬ DIMM 0 slot សុំរាប់ channel
ទុំងពីរ មរបើរម
ួ ជាមួយ DIMM 1 slot។ មាន របមភទ motherboard ដដលមានកូដពណ៌
DIMM slot។ ឧទ

រណ៍ រូបភាព 5.4 បងាាញ memory slot បួ នកនុង Intel D945PVS

motherboard។ មានពីរ Slot ពណ៌មខៀវនិងពណ៌មចមពីរ។ slot ពណ៌ មខៀវ DIMM 0 (ឬ DIMM
1) ឬ slot ពណ៌មខៀវ Channel A (ឬ Channel B)។

រូបភាព 5.4. Dual-channel DIMM
slot ដដលបងាាញពណ៌ color
2.ការដុំម
ការដុំម

ើង Memory
ើង memory module គឺ មានភាពមិនសមុកសាមញ។ មានរបមភទ motherboard ជាមរចើន

ដដល រាវរកការដុំម
មដើមបីដុំម

ើង memory module មោយសវ័យ របវតតិ ប៉ោុដនតវាេនុវតតបានលអរបមសើរ

ើង module ដដលមានមលខមរៀង slot ដុំបូង។ ឧទ

រណ៍ channel memory មទល

មានបួន memory slot ដដលមាន មលខពី 0 មៅ 3 (ឬ 1 មៅ 4)។ ោក់បញ្ូៅ 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

រួចមៅកនុង 0 slot សុំរាប់ channel A និង channel B។
2.1 ការដុំម
មដើមបីដុំម

ើងនិងមោោះមចញ DIMM

ើង DIMM ទីាុំង memory slot មៅទមទរ ម

ើយអាចទញ មចញមោយដដមលើរជុង

នីមួយៗដន socket ោក់បញ្ឈរ។ DIMM module រតូវ បានោក់គនលឹោះភាជប់ជាមួយមដើមសនលឹក
RAM កនុង DIMM socket។ មៅមលើ សនលឹក DIMM រតូវោក់មអាយរតង់មសមើររួច សងាត់ចុោះ

មរកាម មៅកនុង socket។ មរបើ រមាម ដដសងាត់មៅកនុង ទី ាុំង DIMM ចុ ោះមរកាមដូចបងាាញកនុង
រូបភាពខាងមរកាមមនោះ។

រូបភាព 5.5. មលើ memory module
សងាត់ចុោះមរកាមមលើ Slot
សនលឹក DIMM មៅកនុង socket រុញមោយមរបើដដមអាយជាប់គនលឹោះមលើ DIMM រ
មលើទីាុំង បញ្ឈរ ដូ ចបងាាញកនុងរូបភាព 5.6 ម

ើយកត់ ចុំ

ូតដល់បិទជិត

ុំថា DIMM socket រូបវ ិទា

physical ដរបរបួល របសិន មបើ DIMM មិ ន ងាយស្សួលបញ្ូៅ លមៅកនុង socket។

រូបភាព 6.6. កាល

memory module

រតូវបានបិទគនលឹោះជាប់

2.2 បញ្
ា ការដុំម
ឧបករណ៍មរគឿងមេ
ប

ង
ើ Memory និងការរបតតិបតតិការណ៍
ិចរតូនិចកាល

មយើងមោោះមចញចូល memory module ចុោះម

ើងអាច

ត ល មអាយមជើងរបស់វាជាប់ដីធូលី។ របសិន មបើមៅ មពលដដលមយើងចប់មផតើមមបើកកុុំ

ពយូទ័រដុំបូង របស់មយើងមានលឺ សុំមលង beep ជាប់រ
កពី RAM មោោះមចញជូតមអាយរជោះ។

ូត ឬមានលឺពីរឬបីដង វាប

ត លម

រូបភាព 6.7. មរបើរកាោសឬដុោលរ
ជូតមលើ DIMM
មមមរៀនទី ៦ :Hard Disk កុុំពយូទ័រ
ការផ្លលស់បូរត hard disk មដើម ឬបដនថម hard disk មួ យមទៀតកនុងកុុំពយូទ័ រ មៅកនុងមមមរៀនមនោះគឺ
មយើង ពនយល់ ពីេីវដដលមោកេនក រតូវការយល់ មដើមបីមរជើស មរ ើសដុំម

ើង hard disk និង

interface របស់វា។

1. ការដុំម
ការដុំម

ង
ើ Hard Disk Drive Interface

ើង hard disk interface ាមលកខណ:រូបវ ិទានិ ងាម

ូសុីច logical ដដលភាជប់ hard
disk មៅ កុុំ ពយូទ័ រ PC។ កុុំពយូទ័ រ PC មួយអាច មរបើបាន មួយឬ ពីរ hard disk interface:
AT Attachment (ATA)
ការបញ្ូៅ ល AT Attachment (ATA) ការមរបើ របាស់ ATA សុំរាប់ភាជប់ ជាមួយ hard disk
interface មរបើកុង
ន PC ាុំងពីឆ្នុំ 1990 ដល់ឆ្នុំ 2003។ ATA គឺជួនកាលមគមៅថា Parallel

ATA ឬ PATA គឺមាន ភាព ខុសានពី Serial ATA (SATA) interface។ របមភទ ATA គឺមៅ ដត
មរបើ បានមរបើកុងរបព័
ន
នធ system ថមីមួយចុំនួន ដដរ វាមរបើជុំនួសមអាយ SATA។ ATA គឺមគដតង
ដតមៅថា IDE (Integrated Drive Electronics)។ រូបភាព 6.1 បងាាញសតង់ោ ATA interface ពីរ
ដដល សថិតមៅទីាុំងខាងមលើ motherboard។ កត់ចុំ

ុំថា interface connector នីមួយៗគឺរតូវ

បានបិទជាប់គនលឹោះ ដដលមានមជើង pin មៅ ជាប់ Slot តូចមួយមលើ motherboar។ បមចៅកវ ិទា
មរបើ hard drive គឺជា ATA device មរបើរបាស់ជាមួយ Optical drive ជាមួយ tape drive និង
ឧបករណ៍ របហាក់របដ

លដដលភាជប់មៅ ATA interface មគមរបើជុំនួស version មនោះគឺ ATA

protocol ដដល មៅថា ATAPI (ATA Packet Interface)។ មោកេនក អាចភាជប់ឧបករណ៍

ATA hard drive និង ATAPI device បានទុំងពី រកនុងមពល ដតមួ យ។

រូបភាព 6.1. សតង់ោរ ATA interface
Serial ATA (SATA)
ការមរបើរបាស់ Serial ATA (SATA) គឺ ជាបមចៅកវ ិទាថមីបុំផុតដដលបាន ដកដរបពី ATA។
របមភទ SATA បុំមរ ើមានសារ:សុំខាន់មលើ ATA ដដល រួមមានកាប ដ៏តូចបុំផុត cable ម

ើយ

និង connector ជាមរចើនដដលមាន bandwidth ខពស់ មទោះបី SATA និង ATA មានរាងរូបវ ិទា
ខុសានក៏ មោយ ក៏កុំរ ិតចរនតេគាីសនី របហាក់ របដ

ល ានគឺចុំ

យ ថាមពល ប៉ោុនាន

SATA drive អាចភាជប់មៅ ATA interface បាន។ ាមធមមា SATA មោយយល់ រពមស្សុោះ
ស្សួលានជាមួយ ATA ដដលបញ្
ជ ពី កមមវ ិធី software ដដលមានន័យថា operating system
ATA driver មធវើការ បានទុំងពីរ SATA ក៏បានឬ ATA interface និងជាមួយ hard drive។ កនុង
រូបភាព 6.2 បងាាញ SATA interface ដដលមានមលបឿន clock crystal គឺ 32.768 kHz។ កត់
ចុំ

ុំថា interface connector នីមួយៗ រតូវ ជាប់គនលឹោះជាមួយ L-shaped ដដលការររកាប

SATA cable ចប់ មផតើមភាជប់។

រូបភាព 6.2. SATA interface

1.1. ATA
មុន SATA interface និង drive កាលយជាការមរបើរបាស់រម
ួ ATA ដដល មរបើរបាស់ជាទូមៅមដើមបី
ភាជប់ hard drive។ សពវដថៃមនោះមានរាប់រយ ោនកុុំ ពយូទ័រ PC ដដលមៅដតមានមរបើជាមួយ

ATA hard drive។ ATA មានលកខណ: ពិមសស បានផតល់មអាយ interface មទលដដលផាត់ផាង់
បាន មួយឬពីរ ATA hard drive។ មៅកនុងឆ្នុំ 1990 របព័នទ
ធ ុំងេស់គឺ 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 េតតសញ្ដណនិងមុខងាររបស់វា ប៉ោុដនត

របព័នធ system ផតល់មអាយមៅ primary interface គឺជាេទិភាពខពស់បុំផុត មគដតង ដតភាជប់
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
ភាជប់មៅ មលើវា។ រគប់ឧបករណ៍ ATA និង ATAPI device ជាេនករតួតពិនិតយ។ ម
ម

តុដូមចនោះ

ើយ របសិនមបើឧបករណ៍ device មួ យគឺរតូវ បានបញ្ូៅ លមៅ interface មួយដដលឧបករណ៍

អាចមានលទធភាពរតួតពិនិតយ។ របសិនមបើ ឧបករណ៍ទុំងពី ររតូវបាន បញ្ូៅ លមៅ ATA

interface មួយគឺជា ឧបករណ៍ ដដលរតូវដត មានវា ជាេនករតួត ពិនិតយ មោយផ្លទល់។ កនុង

បមចៅកមទស ATA ឧបករណ៍មួយ ដដលជាេនករតួតពិនិតយគឺ អាចមានលទធភាពដដលមៅថា
master ម

ើយមួយមទៀតេនករតួតពិនិតយរតូវបាន disable គឺមៅថា slave។ កនុងកុុំពយូទ័រ PC

ជាមួយ ATA interface ពី រ កនុងឧបករណ៍មួ យ 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 ដូចបងាាញ
កនុង រូបភាព 6.3។

master/slave jumper មលើ ATA drive

រូបភាព 6.3. ការបមងាើត

ឧបករណ៍ ATA មានការមរជើសមរ ើស jumper ដូចខាងមរកាមមនោះ:
Master
ការភាជប់ jumper មួ យកនុងទីាុំង master មៅមលើ board controller។ ទុំងឧបករណ៍ ATA និង
API គឺមាន option ដូចមនោះ។ មរជើសមរ ើសទី ាុំង jumper របសិនមបើមានឧបករណ៍ភាជប់ដត
មួយគត់មៅ interface ឬរបសិនមបើវា គឺជាឧបករណ៍ទី មួយកនុងចុំ ម

មឧបករណ៍ពី រមៅ

interface។
Slave
ការភាជប់ jumper មួ យកនុងទីាុំង slave មិនអាចមរបើមៅមលើ board controller បាន។ ទុំង

ឧបករណ៍ ATA និង ATAPI អាចបមងាើតជា slave។ មរជើសមរ ើសទីាុំង jumper មនោះរបសិនមបើ
វាគឺជាឧបករណ៍ ទីពីរដដលភាជប់មៅ interface ដដលមានឧបករណ៍ទីមួយគឺជា master device
បានភាជប់។
Cable Select
មានឧបករណ៍ ATA/ATAPI ទីាុំង jumper ទីបីដដលមានម្មោះ Cable Select, CS ឬ CSEL
។ ការភាជប់ jumper មួ យកនុងទី ាុំង CSEL ដដល បមរងៀនឧបករណ៍មដើមបីដុំម

ើងមោយខលួនវា

ផ្លទល់ដូចជា master ឬ slave ដដលមានមូលោានមលើទីាុំងវាមលើកាប ATA cable។ របសិន
មបើ CSEL jumper រតូវបានភាជប់ មិនមាន jumper មផែងមទៀតរតូវបាន ភាជប់មៅ។
Sole/Only
កាល

មុខងារដូចជា master ឧបករណ៍ពីរឬបី ATA/ATAPI របមភទ ចស់រតូវការដឹងថា

មតើវាគឺជា ឧបករណ៍ device មលើ channel ឬរបសិនមបើ ឧបករណ៍ slave device រតូវបានភាជប់
មៅជាមួយវា ផង ដដរ។ ដូមចនោះប

ត ឧបករណ៍ជាមរចើនអាចមានទីាុំង jumper បដនថម

ដដល មានម្មោះថា 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 ដដលភាជប់មៅមលើ
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 បានដុំ ម

ើង ភាជប់ទុំង master

និង slave present jumper។
1.1.2. កាប ATA cable
កាប ATA មានបី connector និង 40pin: មួយភាជប់មៅ ATA interface និង ពីរភាជប់មៅ
ATA/ATAPI drive។
Standard
សតង់ោ ATA មរបើ 40ដខែកាប ribbon cable និង 40pin connector កនុងមៅទីាុំងទុំងេស់។

ទុំង 40 conductor ភាជប់មៅបី connector។ ឧបករណ៍ connector ទុំងពីរមៅមលើសង
ត ់ោកាប
ATA មានទីាុំងសថិត មៅចុង កាបដន cable។ drive

មួយអាចភាជប់មៅ drive connector

សតង់ោ ATA ដដលមរបើជាមួយ ATA/ATAPI device ឆលង ាម UltraATA-33 (UDMA Mode
2)។ របសិនមបើសង
ត ់ោកាប ATA រតូវបាន ភាជប់មៅ UltraATA-66 (UDMA Mode 4)
ឬឧបករណ៍ មលឿន ជាង។
Standard/CSEL
សតង់ោកាប CSEL ATA គឺកុំណត់េតតសញ្ដណមៅសតង់ោកាប ATA មលើកដលង pin 28
មិនរតូវបានភាជប់ រវាង drive connector ក

ត លម

ើយ ចុង drive connector។ សតង់ោកាប

CSEL ATA ផាត់ផាង់។
master/slave ឬ CSEL jumper

មួយសុំរាប់ភាជប់មៅប

ត

ឧបករណ៍។ ទីាុំង Connector

មៅមលើ សតង់ោកាប standard/CSEL។
UltraDMA (80-wire)
កាប UltraDMA (UDMA) មរបើ 80ដខែ wire ribbon និង 40pin connector កនុងទី ាុំងទុំងបី ។

ការ បដនថម 40ដខែ wires រតូវបាន បងាាញដខែដី ground ដដលបានផតល់សង
ត ់ោ 40 ATA pin។
កាប UDMA អាច មរបើជាមួយ ឧបករណ៍ ATA/ATAPI។

ពណ៌មខៀវ Blue
ចុង connector មួ យគឺមានពណ៌មខៀវ ដដលបងាាញថាសុំរាប់ បញ្ូៅ លមៅ មលើ motherboard
ATA interface។

ពណ៌មចម Black
ចុង connector របឈមមុខគឺមានពណ៌មចម black ម

ើយរតូវមរបើ បញ្ូៅ លមៅ master drive
(Device 0) ឬ drive មទល។ របសិនមបើ CSEL រតូវបានមរបើ connector ពណ៌មចមសុំរាប់ដុំម ើង
drive ដូចជា master។ របសិនមបើសង
ត ់ោ master/slave jumper រតូវបានមរបើ master drive រតូវ
ដត បញ្ូៅ ល connector ពណ៌មចម ពីមររោះ ATA-66, ATA-100 និង ATA-133 មិន អាចមរបើ
ជាមួយ drive មទល មដើមបីភាជប់ មៅ connector ក

ត ល។

ពណ៌របផោះ Gray
Connector ក

ត លគឺមានពណ៌របផោះ រតូវបានមរបើ មដើ មបីបញ្ូៅ 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 ពណ៌មខៀវដដលបញ្ូៅ លមៅ interface។ ពីមររោះ 40ដខែកាប ATA
មិនមាន ground pin 34 របព័នធ system អាចរាវ រក boot កាល
បានដុំម

40ដខែឬ 80ដខែកាបរតូវ

ើង។ ដូច បងាាញ កនុងរូបភាព 6.4 បងាាញ 80ដខែកាប UltraDMA (ខាងមលើ)និង 40

ដខែកាបសតង់ោ standard ATA សុំរាប់មរបៀបមធៀបាន។

និងសតង់ោ 40ដខែ ATA

រូបភាព 6.4. កាប UltraDMA 80ដខែ ATA

1.2 កាប Serial ATA
កាប Serial ATA (ឬមៅថា SATA ឬ S-ATA) គឺទទួលបានមជាគជ័យ ពីសង
ត ់ោ
ATA/ATAPI។ កាប SATA គឺជាេ

គតសុំរាប់មរបើជាមួយ hard drive interface ដដលមរបើ

បានជាមួយ optical drives, tape drives, និងឧបករណ៍ដដលរបហាក់របដ

លាន។ SATA

drive និង interface ដដល បានរកមឃើញចប់ាុំងពីឆ្នុំ 2001 ប៉ោុដនតមពលម

ោះ ការមរបើរបាស់

បានជួបរបទោះនូវ បញ្
ា មួយចុំនួន មៅមពលដដល មរបើ របាស់វា។ មៅចុងឆ្នុំ 2002 របមភទ
SATA ដដលមានមៅមលើ motherboard និង drive ដដលអាចមរបើរបាស់បានងាយ ស្សួល មៅ

រក់ក

ត ល ឆ្នុំ 2003 ដដល SATA drive និង motherboard បានកាលយជាមពញនិយមមរបើ

របាស់

មពលថមីៗមនោះមគ បាន ផលិត SATA drive ជុំហានទីពីរមៅឆ្នុំ 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 បញ្ូជ នទិននន័យ 1.5 GB/s ប៉ោុដនតលទធ

ផលដដលទិនន
ន ័យ ទទួល បាន រតឹមដត 1.2 GB/s ឬ 150 MB/s។
SATA/300

របមភទ SATA/300 ឬ SATA300 (ដដលមៅថា SATA II) ដដលបាន ផតល់កុំមណើតមលើកទីពីរ
SATA interface និងប

ត ឧបករណ៍ របតតិបតតិ ការ SATA/300 មលបឿនបាន 3.0 GB/s ម

លទធផលភាពពិតគឺ បាន ដត 2.4 GB/sឬ 300 MB/s។ ប
nForce4 chipset ផលិតមៅឆ្នុំ 2005 ម

ត

ើយ

Motherboard ដដលមរបើ NVIDIA

ើយបានបមញ្ៅញ ឧបករណ៍ SATA/300 មលើក ដុំបូង

SATA/300 hard drives បានចប់មផតើមមៅរក់ក

ត ល ឆ្នុំ 2005។ SATA/300 interface និង

drives មរបើ physical connector ដូចាន ដូចជាសមាសភាព SATA/150 ដដរ។

រូបភាព 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 ើសមា៉ោ ក

េវីជាពិមសស មរជើសមរ ើសកាប Connector ដដលរតូវមរបើ។
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

កុំណត់ េតតសញ្ដណមលខ ម៉ោូ ដដល។ ដូ ចបងាាញកនុងរូបភាព 6.6។

រូបភាព 6.6. របមភទ Seagate hard
drives មរបើបានជាមួយ PATA និង SATA interface

3. ការដុំម

ង
ើ Hard Disk Drive

វ ិធី ទូមៅសុំរាប់ការដុំម

ើង hard drive គឺមានលកខណ:ដូចានមទោះបីជា របមភទ

ដដលមាន ជុំហានជាមរចើនបងាាញការ ដុំម

ក៏មោយ

ើង របមភទ drive ដដលមោកេនកកុំពុងដុំម

PATA ឬ SATA និង លកខណ: ពិមសស របស់វា។ មូលោានជុំហានទមទមដើមបីដុំម

ើង
ើង hard

drive គឺ:
1. ដុំម

ើង drive ដូចជាឧបករណ៍ master ឬ slave device (PATA)

2. ោក់ drive មលើរបេប់ថតសុំរាប់ោក់ Hard Disk កនុង Case។
3. ភាជប់កាបទិននន័យ data cable មៅ drive រួចម

ើយ PATA ឬ SATA interface។

4. ភាជប់កាបថាមពល power cable មៅ drive។
5. Restart របព័នធ system និងរត់ដុំមណើរការ BIOS Setup ម
ដុំម

ើងវ ិញ កត់ ចុំ

ុំថា កា

ើងដដល ATA និង SATA port គឺ ជាមៅកនុង and ការេធិបាយពី ឧបករណ៍ ដដល

រតូវបានភាជប់ មៅវា។ មរបើកមមវ ិធី មដើ មបី វ ិនិ ច័យ
ឆ មរាគសញ្ដ ដូ ចជាកមមវ ិធី Everest Home
Edition មដើមបីកុំណត់ ការដុំម
របសិនមបើមោកេនកដុំម
ម

ើង drive និង interface របស់មោកេនក។

ើង PATA ឬ SATA interface card ឬ RAID adapter ដុំម

ើង card រួច

ើយភាជប់កាបមៅមលើវា។ របសិនមបើ card នឹងរតូវដកមចញ ឬ PATA ឬ SATA interface
ខូច មរបើ CMOS Setup មដើមបី disable ប

ត interface ទុំងម

ោះ។

រូបភាព 6.7. មោោះមចញថាស
internal drive
មយើងអាចមោោះមចញរបេប់ថាស drive មចញមរៅមដើមបីមមើលទី ាុំង ដដលរតូវមូលភាជប់ វ ីស
មអាយ មាន សុវតថិភាពជាប់រ ឹងមាុំ មៅមលើរបេប់ ថាស drive អាចមូ លភាជប់ វ ីសបួនដដល
បញ្ូៅ លមៅមលើថាសម

កនុងរបេប់ថាស drive

ោះ។ ដូ ចបងាាញ កនុងរូបភាព 6.8 ។

រូបភាព 6.8. មូលភាជប់វ ីស hard drive

ជុំហានប ទ ប់មកមទៀតមយើងរតូវភាជប់កាប SATA មៅមលើ Hard Disk ដដលមយើង មទើបដត
ដុំម

ើងរួចរាល់ ដូច បងាាញ កនុងរូបភាព ខាង មរកាមមនោះ:

រូបភាព 6.9. ភាជប់កាបទិននន័យមៅ hard
drive
មរកាយមកមទៀតមោកេនកភាជប់ចុងកាលកាប SATA មលើ motherboard ដដល មានពីរ Slot
មួយ

ក៏បានដដរ ការភាជប់ រញ
ុ វាមអាយចូ កកនុងគនលឹោះសុប។

មលើ motherboard interface

រូបភាព 6.10. ភាជប់កាបទិននន័យ មៅ

ភាជប់កាបថាមពល power cable មៅ drive ដូ ចបងាាញកនុងរូបភាព 7.11។ បញ្ូៅ លកាល
Connector មអាយចូលជាប់គនលឹោះដតមតង។

រូបភាព 6.11. ភាជប់កាបថាមពល
power មៅមលើ drive

4. លទធភាពការបញ្ួជ នាម DMA Mode (PATA)
មោយពឹងដផអកមលើ DMA ដន hard disk និងផាត់ផង
ា ់ interface របស់ មោកេនកលទធភាពការប
ញ្ួជ ន DMA អាចឬមិនអាចបមងាើនទុំរង់ disk ប៉ោុដនត DMA គឺ អាចមានលទធភាពអាចជួយកនុង
មពលម តុការណ៍ អារកក់
មួយដដលមកើត មានម ើង។ របសិនមបើ កុុំពយូទ័រដុំ មណើរការ

75% CPU ដដលមរបើ ការបញ្ួជ នមោយ PIO transfer កុុំ ពយូទ័ រដូចានដដល មរបើ ការ បញ្ួជ ន DMA
transfer អាចផាត់ផង
ា ់ disk performance បានលអរបមសើរបដនថមពីមលើ 1.5% CPU។ មដើមបីមរបើ

ការបញ្ួជ ន DMA transfer មលើ hard drive, BIOS និង chipset រតូវដតកុំណត់ មអាយ
ចាស់ោស់ផត
ា ់ផាង់ DMA ឬយ៉ោ ង
ម ើយ operating system រតូវ ដតមាន DMA driver
ដដលបាន ដុំម

ើង និ ង បញ្ូៅ លម

ើយអាចមាន លទធភាព។ All រគប់ version ថមីរបស់

Windows បានផាត់ផង
ា ់ ការបញ្ួជ ន ាម DMA transfer ប៉ោុដនត DMA គឺមរបើមោយ default បងាាញ
ដូចខាងមរកាមមនោះ:


ដុំម
ម

ើង Windows មោយសវ័យរបវតតិ ម

ើយដុំម

ើង ទុំ

ុំ DMA-capable driver រួច

ើយមធវើដតស BIOS, interface និង hard drive សុំរាប់ DMA។ របសិនមបើ មធវើដត

សបរាជ័យ DMA រតូវបាន disable។ របសិនមបើ ទទួល បានមជាគជ័យទុំងបី DMA
មដើរមោយសវ័យ របវតតិ មលឿន ឆ្ប់រ


ការដុំ ម

័សបុំផុតមៅ drive និង interface។

ើងកនុងរបព័នធ system មលើ Windows XP មោយសវ័យរបវតតិ អាចមានលទធភាព

មរបើ DMA ដតមួយ គត់។ របសិនមបើ DMA រត
មអាយមៅជា enable ម
កាល

មោកេនកដុំម

ប់មៅ ជា disable មោកេនកនឹងមធវើវា

ើងវ ិញ។

ើង hard drive ទីពីររួចម

ើយ restart របព័នធ system ម

ើងវ ិញម

ើយ

ដឆកមមើលភាលមៗ DMA status របស់ drive និង លទធភាព DMA របសិនមបើមិនអាច enable
បាន មយើងអាច មធវើដូច ជុំហាន ខាងមរកាមមនោះ:

1. ចុចសាតមុំ លើ My Computer រួចម

ើយមរជើសមរ ើស Properties មដើមបីបងាាញរបេប់

System Properties។
2. ចុចមលើ Hardware ចូ លកនុងបូ តុង Device Manager មដើមបីបងាាញ Device Manager។

3. ពរងី កមមើ លកនុងទី ាុំ IDE ATA/ATAPI controllers មៅមលើសង
ត ់ោ របព័នដធ ដលមាន
ពីរគឺ ATA controllers បាន Enable កនុងចុំ ម

មបី េធិ បាយ ដុំបូងគឺជា ATA

controller និងពីរមផែងមទៀតគឺជា Primary IDE Channel និង Secondary IDE Channel។
4. ចុចសាតមុំ លើ channel មៅកនុងឧបករណ៍ device ដដលមោកេនករតូវការ enable DMA
រតូវបានភាជប់ រួចម

ើយមរជើសមរ ើស Properties ម

ើយចុច មលើ Advanced Settings

មដើមបីបងាាញរបេប់ខាងមរកាម:

រូបភាព 6.13. Windows 8 បងាាញ
hard drive មរបើ UDMA-5
របេប់បងាាញមនោះ 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 របស់មោកេនកពីរឬបីឆ្នុំចស់ខូច
ពិបាកអាន CD មមើល មិនមឃើញឬ មិនអាចអាន បាន មោកេនកចង់មោោះដូរម៉ោូដដល មសរ ីថមីគឺ
អាច មធវើដតកនុងរយ:មពលប៉ោុ ម ន

ទី ដត ប៉ោុម

ណ ោះអាចសុំមរច បាន លទធផល។ ការដុំម

ើង

optical drive របស់មោកេនក អាចទទួលបាន លកខណ: ពិមសសរួម មានដូចខាង មរកាម
មនោះ:



អាចមមើលវ ីមដេូ DVD-Video មលើកុុំពយូទ័រ PC របស់េនក បាន។
បមងាើតចុំលង audio CD ឬរកាទុក Hard disk កុុំ ពយូទ័ រ។



បមងាើត audio CD ដដលមាន mix មោកេនកមរជើស មរ ើសពី របភព មដើម។



Back up សុំបុរត email របស់មោកេនក និងប

ត

ឯកសារ document ជាមរចើន មាន

ទុំងរូបភាព និង ទិននន័យ មផែងៗ ដដលផទុកកនុង optical disk បញ្ូៅ លកនុង មា៉ោ សុីន កុុំពយូ
ទ័ររបស់មោកេនកបាន។


បមងាើត backup ចុំលងចូល DVD-Video disc។



បមងាើត DVD-Video ឬ Video CD disc ពី កុងវ
ន ីមដេូ files មោកេនករក មឃើញមលើ
Internet។



បមងាើត video CD ឬ DVD ពីរពឹតិតការណ៍ដដល មោក េនកបានថត។

1. របមភទ Optical Drive
មានរបមភទ optical drive ជាមរចើនដដលមរបើរបាស់ អាចមរបើបាន ជាមួយ CD ដដលជារបមភទ
ផទុកបាន 700 MB ដនទិនន
ន ័យ។ របមភទ optical drive មផែងមទៀតអាចមរបើបានជាមួយ DVD
ដដលជា របមភទអាចផទុកបាន 4,700 MB មៅ 8,500 MB ដនទិនន
ន ័យ។ 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 ផតល់មអាយមូលោានដដល 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 លក់ កុង
ន តដមល
របដ

ល $25 ឬមរចើនជាង។ CD writer សុំរាប់អាន format ដូចានដូចជា CD-ROM drives

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

ើង Optical Drive

ើង External optical drive ខាងមរៅគឺជាការងាយស្សួល មោយភាជប់វាមៅ USB ឬ

FireWire port រួចម
ម

ើយតរមូវ ការដុំ ម

ដុំម

ើយភាជប់ថាមពល power។ optical drive ខាងកនុងគឺមានរបដវង 5.25″

ើង ាមលកខណ: រូបវ ិទា។ មមមរៀនខាងមរកាមមនោះ បងាាញ ជុំហាន

ើ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

ជាមួយ operating system របស់ មោកេនកឬយ៉ោ ង

ើយ driver អាចរបតតិបតតិការណ៍
របសិនមបើនឹងមរបើ drive ដូចជា boot

device។
2.1. ការមរជើសមរ ើសដុំម
ការសុំមរចចិតដ
ត ុំម
ATA interface ម
ដុំម

ង
ើ interface

ើងដុំបូង ថាមតើដុំម
ើយមតើដុំម

ើង drive មោយរមបៀប

មលើ Primary ឬ Secondary

ើង drive ជា master ឬ slave device។ របសិនមបើមោកេនក កុំពុង

ើងដដល មាន drive រួចមស្សច ឬផ្លលស់បូរត drive ដដលខូច។ មដើមបីដុំម

ការដណ

ុំដូចខាង មរកាមមនោះ:

ការដណ

ុំ ដុំម



ើង drive ថមីមធវើាម

ង
ើ drive របស់មោកេនក:

របសិនមបើរបព័នធ system មរបើ SATA hard drive ឬ drives ម
ATAPI device មផែង មទៀត ដុំម

ើយ មិនមានឧបករណ៍

ើ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



secondary master។ ដុំម

ើងជា primary master និង

ើង optical drive ជា secondary slave។

របសិនមបើរបព័នធមានមួយគឺជា PATA hard drive ដដលដុំម



ម

ើយពីរ ATAPI optical drive ឧទ

ើងជា primary master

រណ៍ DVD-ROM drive និង DVD writer។

របសិនមបើរបព័នធ system មានពីរ PATA hard drive ដដលដុំម



secondary master ម

ើយពីរ ATAPI optical drive ដុំម

ើងជា primary និង

ើ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



របសិនមបើរបព័នធ system មានពីរ PATA hard drive ដុំម

ត

channel។

ើ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
2.2. ការដុំម
ការដុំម

ើយឧបករណ៍ចស់ជា slave។

ើង optical drive

ើង optical drive មោកេនករាន់ដតចុំ

យមពលរបដ

ល 10

ទីឬតិចជាអាចរួច

មស្សច របសិន មបើ មោកេនកធាលប់ បានមធវើការ ជាមួ យកុុំ ពយូទ័ រ PC រាន់ដតចុំ
របដ

ល របាុំ

ទីដត ប៉ោុម

ណ ោះ។ មដើមបីដុំម

យមពល

ើង optical drive មធវើដូចជុំហានខាងមរកាមមនោះ:

1. ផ្លតច់មចញកាប external cable ពី កុុំពយូទ័រ PC ម

ើយ មោោះ វាមចញពី កដនលងមធវើការ។

2. មោោះមចញ panel ខាងមលើនិងខាងមរកាយកនុង case របស់ មោកេនក។

3. របសិនមបើមោកេនកកុំពុងមោោះមចញ optical drive ដដល មានរួចរតូវ ផ្លតច់មចញកាប
ទិននន័យនិង កាប ថាមពល power ពីវារួចម
4. របសិនមបើមោកេនកកុំពុងដុំម

ើង optical drive ទីពីរមោោះមចញ optical drive មានរួច

មស្សចខាង មរៅពី ទី ាុំង របេប់ រួចម
េនកអាចកាច់មចញ បនទោះ មោក

ើយមោោះមចញ drive ពី កុងរបេប់
ន
។

ើយមោក េនកបញ្ូៅ ល drive ថមីចូល។ មោក

:RF មៅខាងមុខ case ដូ ចបងាាញកនុងរូបភាព 7.1។

រូបភាព 7.1. មោោះមចញបនទោះ RF មុន
មពលដុំម

ើង drive

សងខាងមលើ optical drive
5. មផទៀងផ្លទត់មមើលថាមតើ drive រតូវបានដុំម

រូបភាព 7.2. ចប់កុំណល់ទញ

ើងជា Master, Slave ឬ Cable Select។ ការដុំម

ើង

jumper សថិតមៅខាងមុខដន drive ដូ ចបងាាញកនុង រូបភាព 7.3។ មានរបមភទ drive ជាមរចើន
រតូវបាន ដុំម

ើងមោយ default ដូចជា ឧបករណ៍ Master។ ការផ្លលស់បូរទី
ត ាុំង jumper

របសិនមបើចុំបាច់ដុំម

ើង drive ជា Slave ឬ Cable Select។

រូបភាព 7.4. ការដុំម

ទិននន័យ ATA មៅមលើ optical drive

ើងកាប

6

ប

ត

ATA interface ជាមរចើនរតូវបានសថិតមៅជិតខាងសាតដុំ ដ 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 រួចម

ភាព 7.5។

ើយចុចមលើ connector មៅកនុងដូ ចបងាាញកនុងរូប

រូបភាព 7.5. ការភាជប់កាប optical
drive មៅ motherboard
7 ជុំហានចុងមរកាយ មរជើសមរ ើសកាបថាមពល power ពី កុង
ន power supply និង Molex
connector មៅមលើ drive power connector ដូច បងាាញរូបភាព 7.6។

រូបភាព 7.6. ភាជប់ថាមពល
power មៅ optical drive
2.3 ការផាត់ផង
ា ់ DMA

របមភទ ATAPI optical drive ចស់របតតិបតតិការកនុងកមមវ ិធី 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 មមវ ិធី Windows XP

system និង ាមជុំហានដូចខាងមរកាមមនោះ:
1. ចុចសាតដុំ ដមលើ My Computer à Properties មដើមបី បងាាញ របេប់ System Properties។
2. ចុចមលើ Hardware រូចម

ើយចូលកនុងបូ តុង Device Manager មដើមបី បងាាញ Device

Manager។
3. ចូលកនុងទី ាុំង IDE ATA/ATAPI Controllers រួច ម

ើយ ចុចមលើសញ្ដ +icon មដើមបី

ពរងីកមមើល។

ចុចពីរដងមលើ channel មៅ optical drive របស់មោកេនកគឺជា Secondary IDE Channel មដើមបី
បងាាញ របេប់ Properties សុំរាប់ជា channel។ រួចម

ើយចុចមលើ Advanced Settings មដើមបី

បងាាញ របេប់ របេប់មានពីរមមមរៀន មួយជា Device 0 (Master) ម

ើយសុំរាប់មួយ មទៀតគឺជា

Device 1 (Slave)។ បញ្ជី optical drive នឹ ងបងាាញ Current Transfer Mode ដូចជា DMA ឬ
Ultra DMA។ ម

ើយមោក េនកអាច បញ្ៅប់របេប់។ ឧទ

DVD-ROM drive បានដុំម

រណ៍ រូបភាព 7.7 បងាាញថា

ើង ជាឧបករណ៍ master device មលើ secondary ATA channel

កុំពុងមរបើ Ultra DMA Mode 2 ដដលមលឿនជាង DMA mode។

មមមរៀនទី ៨ :External និងឧបករណ៍ Removable Storage
ការបដនថមឧបករណ៍ external ឬ removable storage គឺជាការងារ ងាយបុំផុត ម
មថាក មពលដដលដុំម
ការដុំម

ើង ម

ើយេស់តដមល

ើងជាមួ យកុំ ពយូទ័ រ PC របស់ មោកេនក របមភទឧបករណ៍មនោះមិនរតូវ

ើយក៏មិន រតូវ ការដុំម

ើង device driver ឬកមមវ ិធី software មផែងមទៀត។

1. Hard Drive ខាងមរៅ
hard drive ខាងមរៅគឺជាឧបករណ៍ peripheral ខាងមរៅដដលមាន សតង់ោ standard desktop
ឬ notebook hard drive ដដលផទុកកនុង portable ដដលផាត់ផង
ា ់មួយឬមរចើនរបមភទដន interface

connector មដើមបី ភាជប់ មៅ hard drive ខាងមរៅមៅ desktop ឬកុុំ ពយូទ័រ notebook ។ មាន hard
drive ខាងមរៅជា មរចើ ន រួមមានកមមវ ិធី backup software ដដលមានលកខណ: ពិមសសសុំរាប់
back up ទិននន័យ ពី កុង
ន hard drive ខាងកនុង។ប
interface:

ត

hard drive អាចមរបើ មានបីរបមភទ

USB 2.0
USB 2.0 គឺជារបមភទដដលមរបើរម
ួ 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
បានភាជប់ notebook ឬរបព័នធ desktop system។
FireWire
FireWire (IEEE-1394a ឬ IEEE-1394b) គឺមានមុខងាររបហាក់ របដ

ល USB 2.0 ប៉ោុដនតវាមាន

មលបឿនមលឿនជាង។ មានរបមភទ FireWire hard drives ខាងមរៅជាមរចើនមរបើជាមួយ IEEE1394a S400 ដដលផាត់ផង
ា ់ bandwidth របដ

ល 400 Mb/s ឬ 50 MB/s។ ម

ើយមានរបមភទ

មួយមទៀត IEEE-1394b hard drive ខាងមរៅ ផាត់ផង
ា ់មលបឿនទិននន័យមលឿនបុំផុត S800 វាអាច
មរបើបានដតជាមួយ របព័នធ System របស់ notebook ឬ desktop មាន ផាត់ផង
ា ់ S400 FireWire
interface port។
External SATA
របមភទ External SATA (eSATA) យ៉ោ ងមហាច

ស់ក៏មាន interface ដដលបានផាត់ផង
ា ់

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។

រូបភាព 8.1. របមភទ Seagate 500 GB ដដលជា
hard drive ខាងមរៅ
របមភទ hard drive ខាងមរៅគឺមានទុំ
របដ

ុំតូចជាងមសៀវមៅមៅមទៀត ម

ើយមានកុំរាស់

លមួយេីង វាមរបើ 4200 RPM 2.5″ សុំរាប់ hard drive របស់ notebook ដដល drive ទុំង

មនោះមានទុំ

ុំ 40 GB មៅ 120 GB។

រូបភាព 8.2. របមភទ Seagate 120 GB portable
external hard drive

របមភទ hard drive ខាងមរៅោក់មហាម
របមភទ hard drive ខាងមរៅោក់មៅម

៉ោ
៉ោគឺសុំរាប់មោោះ ស្សាយកនុង មពល មានបញ្
ា មៅ

មពលដដល មដើរ ឆ្ៃយ ោ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

បងាាញកនុងរូបភាព 9.2 បងាាញដតទុំ

ុំ 5 GB របមភទ Seagate ជា hard drive ខាងមរៅអាចទុក

កនុង មហាម ៉ោបាន។ របមភទ ម៉ោូ ដដលមនោះមានទុំ ុំរបដ ល 1.8″ ដដលមានទុំ ុំខពស់ បុំផុត
ដតមបើ មរបៀបជាមួយ USB flash drive វាមានទុំ ុំធុំជាងម ើយមានមលបឿន មលឿនមរចើនដង
ជាង។

រូបភាព 8.3. របមភទ Seagate ទុំ
ោក់កុ ងមហាម
ន

ុំ 5 GB

៉ោបាន

2. របមភទ Removable Hard Drive មានរបេប់
របមភទ Hard Disk មនោះមគនិយមមរបើជាមួយ មា៉ោ សុីន Server ធុំៗ ដដល ផាត់ផាង់រត់ដុំមណើរ
ការ RAID មៅ មលើវា របមភទកុុំពយូទ័រធមមា ក៏ អាចមរបើ របាស់ជា មួយរបេប់ Hard disk មនោះ
បានដដរ។ ថាមពលមរបើ ភាជប់ ជាមួយ ATA ឬ SATA interface។

រូបភាព 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

128 MB ដត ប៉ោុ ម

ណ ោះ។អាចោក់ ាមមៅ ម

មាន លក់ មរចើន របមភទ USB Flash។

ុំពី 16 MB មៅ

ា
៉ោ មខលួន របស់មោកេនកបាន មៅមលើទីផារ

រូបភាព 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 ភាជប់មៅ internal model មោយ
ងាយបុំផុត ដុំម

ើងដូចជា optical drive ម

ើយវាមានតដមលរបដ

ល $30 មៅ $40 ដូចបងាាញ

រូបភាព 8.6 និងរូបភាព 8.7 បងាាញពីរបមភទ Certance Travan 40 tape drive សុំរាប់ដុំម
ខាងកនុង និងម៉ោូ ដដលដុំ ម

ើងខាងមរៅ។

រូបភាព 8.6. របមភទ Certance
Travan 40 tape drive ខាងកនុង

ើង

រូបភាព 8.7. របមភទ Certance Travan 40 tape drive ខាង
មរៅ
មមមរៀនទី ៩ កាតវ ីមដេូ :Video Adapter
របមភទ video adapter ដដលមគមៅថាកាតរកា

ិច
វ សុំរាប់ បញ្ូជ ន ទិននន័យ វ ីមដេូ video data

ដដល ផាត់ផាង់មោយ processor មានមៅ មលើកាត ម

ោះ ម

ើយវាភាជប់មៅមេរកង់ monitor សុំ

រាប់បងាាញ។ មានរបមភទ motherboard ជាមរចើនដដលផាត់ផាង់ video adapter មានមៅមលើវា។
មៅមលើ motherboard មានផទុក video slot ដដល េនុញ្ដតមអាយមោកេនកដុំម
adapter។ មានម

តុផល ដនការដុំម

ើង កាត video

ើងកាតវ ីមដេូរម
ួ មាន:



មអាយដឹងពី កាតវ ីមដេូ video card ខូចបរាជ័យ។



មោកេនករតូវបានដុំម

ើង display ទុំ

ុំធុំនិងទមទរ resolution ខពស់ បុំផុតគឺខស
ព ់

ជាង adapter ដដលផាត់ផង
ា ់ចស់។


មោកេនករតូវការ digital video (DVI) connector មៅ LCD display។



មោកេនកអាចថតកមមវ ិធីទូរទសែន៍ ឬរបភពមដើ មវ ីមដេូ មៅ hard drive។



មោកេនកចង់មមើល DVD-Video disc ឬរបភពមដើម video។



មោកេនកអាចមរបើ video adapter មដើមបីដលង game។

រកុម

ុន Microsoft បានបមងាើតសតង់ោរកា

ិច
វ DirectX (DX) សុំរាប់ មលងជាមួយ gamer។

មាន របមភទ video card ចស់បុំផុត ដដលបាន ផលិត ផាត់ផង
ា ់គឺ DX7។ សពវដថៃមនោះមគបាន
មរបើវ ីមដេូ video adapter ដដលផាត់ផាង់ DX9.0a, DX9.0b, DX9.0c ឬ DX9.0L។ ដដល DX10
មគមៅថារកា

ិច
វ Windows Graphics Foundation និង DX11 និងមរបើជាមួយ Windows Vista

ថមីបុំផុត។

1. ការបងាាញ Video Adapter Interface
រគប់ video adapter ទុំងេស់ដដលមាន interface ពីរ:




Interface មួ យរវាងកុំ ពយូទ័ រ PC និង video adapter។
យ៉ោ ងមហាច

ស់ក៏មាន interface មួយរវាង video adapter ម

ើយ បងាាញ display(s)

។
របមភទ video adapter មួយចុំនួនផាត់ផង
ា ់ ផុក
ទ interface ពីរឬមរចើន កុុំ ពយូទ័ រ display (របមភទ

analog និង digital) បងាាញ TV-Video RF ខាងកនុង TV-Video RF ខាងមរៅ S-Video (Y/C)
កនុង និ ង S-Video (Y/C) មរៅឬមានមផែងៗមទៀត។
1.1. បងាាញ PC adapter interface
កនុងការដុំម ើងវ ីមដេូ គឺជារបមភទដនកុុំ ពយូទ័ រ PC មៅ video adapter interface
ដដលបាន ផាត់ផង
ា ់ មោយ motherboard របស់ មោក េនក។ វានឹងផតល់មអាយមួយឬមរចើន
ការពិចរ

interface ដូចខាងមរកាម:
PCI Express
PCI Express (PCIe) គឺមរបើជាមួយសតង់ោ video interface។ រូបភាពខាងមរកាមមនោះបងាាញពី
កាត វ ីមដេូដដលផាត់ផង
ា ់ជាប់ មលើ motherboard អាចមរបើរកា

ិច
វ 3D ដដលមានផាត់ផាង់ DX9

មានមៅមលើវា។

រូបភាព 9.1. របមភទវ ីមដេូ
កាត ផាត់ផង
ា ់ជាមួយ DX9
AGP 3.0 (8X/4X)
AGP 3.0 (មានន័យថា Accelerated Graphics Port ឬ Advanced Graphics Port) ដដលមៅថា
AGP 8X/4X ដុំម
ម

ើងបានភាលមមៅ មលើសង
ត ់ោ PCIe និង AGP 3.0 មានមៅមលើ motherboard

ើយ និងកាត វ ីមដេូ video card។ មានរបមភទ AGP 3.0 video adapter ផាត់ផាង់ជាមួយ DX9

ប៉ោុដនតវាគឺជា ម៉ោូដដលចស់ ដដលអាចផាត់ផាង់បានដត ជាមួយ DX8 ឬ DX7។ ដូចបងាាញកនុង

រូបភាព 9.2 បងាាញពីសង
ត ់ោ AGP 3.0 video expansion slot មានពណ៌ មានតទីាុំងរវាង PCI
slot ពណ៌សនិងដដករតជាក់របស់ chipset មៅខាងមលើ ដនរូបភាព។

រូបភាព 9.2. ការបងាាញ 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 មិនអាចរត់ដុំមណើរ 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

1.2 សមាសភាព AGP

ិច
វ ។

AGP card និង slot អាចរត់ដុំមណើរការមលើ 8X, 4X, 2X ឬ 1X មានមលបឿន 266 MB/s។ រគប់
AGP card ទុំងេស់មាន slot មៅខាង មរកាយ ឧទ

រណ៍ 8X AGP card អាចរត់ដុំមណើរការ

មលើ 4X, 2X និង 1X។ របមភទ AGP card មានតុងសយុង 3.3V, 1.5V ឬ 0.8V។ មលបឿន និង
តុងសយុងមានទុំ

ក់ ទុំនងដូ ចខាងមរកាមមនោះ:



ឧបករណ៍ AGP 8X មរបើជាមួយ 0.8V។



ឧបករណ៍ AGP 4X មរបើជាមួយតុ ងសយុង 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)
AGP 1.5V (AGP 2.0)
Universal AGP
AGP 3.0
Universal 1.5V AGP 3.0
Universal AGP 3.0

2X, 1X
4X, 2X, 1X
4X, 2X, 1X
8X, 4X
8X, 4X, 2X, 1X
8X, 4X, 2X, 1X

3.3V
1.5V
3.3V, 1.5V
0.8V
1.5V, 0.8V
3.3V, 1.5V, 0.8V

ារាងកាតវ ីមដេូ Video Adapter AGP
Video adapter

មលបឿន

Key slot(s)

តុងសយុង

AGP 3.3V (AGP 1.0)
AGP 1.5V (AGP 2.0)
Universal AGP

2X, 1X
4X, 2X, 1X
4X, 2X, 1X

3.3V
1.5V
3.3V, 1.5V

3.3V
1.5V
3.3V, 1.5V

Universal AGP
មាន AGP slot និង card ផាត់ផាង់សង
ត ់ោ 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
Universal AGP 3.0 card មៅមលើ AGP slot ដដលមាន មៅមលើ motherboard។

ើង

រូបភាព 9.4. កាតរកា
ិច
វ Universal AGP card
2. ការបងាាញ display interface
វ ីមដេូ adapter មដើមបីបងាាញ display មលើមេរកង់របស់កុុំពយូទ័ រ រគប់ វ ីមដេូ adapter ទុំង

េស់រម
ួ មាន យ៉ោ ងមហាច

ស់ primary video output និ ងផទុក secondary video output មួយ

មទៀត។ ដដល output ទុំងមនោះមាន ពីររបមភទដូចខាងមរកាមមនោះ:
DB-15 Analog
ជារបមភទវ ីមដេូ adapter ដដលផាត់ផាង់របហាក់របដ

ល DB-15 analog video connector ាម

ធមមា មគមៅថា VGA connector។ មរបើបាន ជាមួយ CRT monitor និងរបមភទ digital
display រតូវបាន ភាជប់មៅ VGA connector។
DVI Digital
មានរបមភទវ ីមដេូ adapter ជាមរចើនផាត់ផាង់ DVI (Digital Visual Interface) connector។ ម
DVI មានបីរបមភទ connector គឺ:
DVI-Analog

ើយ

DVI-Analog (DVI-A) connector ដូ ចបងាាញកនុងរូបភាព 9.5 ផាត់ផាង់ analog display មៅជា
digital (DVI-D) display cable ភាជប់ជាមួយ

របមភទ DVI-A analog connector

រូបភាព 9.5.

DVI-Digital
DVI-Digital (DVI-D) connector បងាាញកនុងរូបភាព 9.6 ផាត់បាន ដតជាមួយ digital display
មួយគត់។

រូបភាព 9.6. របមភទ DVI-D digitalonly connector
DVI-Integrated
របមភទ DVI-Integrated (DVI-I) បងាាញកនុងរូបភាព 9.7។ របមភទ DVI-D digital-only

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

រូបភាព 9.7. របមភទ DVI-I hybrid analog/digital
connector
ការភាជប់ DB-15 analog display មៅ DVI-A or DVI-I interface តរមូវការ adapter ដូចបងាាញ
កនុងរូបភាព 9.8។

រូបភាព 9.8. ឧបករណ៍សុំរាប់ភាជប់ពី DB-15 មៅ DVI-A/I adapter
3. ការដុំម

ើង Video Card

មដើមបីដុំម

ើង video card មោកេនកមធវើាមការដណ

ុំដូចខាងមរកាម មនោះ:

1. ផ្លតច់ display និងកាបខាងមរៅមផែងមទៀតមចញ ពី របព័នធ system។ មោោះមចញពី case
2. របសិនមបើមោកេនកកុំពុងមោោះមចញ video card ដដល មាន រួចមស្សច រតូវមោោះមចញវ ី
សសុវតថិភាពមលើ video card មចញពី case។ ប ទ ប់មករុញ video card ថមីមលើ
motherboard video slot រួច ម

ើយ មូលវ ីស ភាជប់ មលើវា។

ម

រូបភាព 9.10. បញ្ូៅ ល video card រួច

ើយរុញសងាត់ចុោះមរកាម

1. ប ទ ប់ មកមយើងចប់មផតើមមូ លមចៅវ ីស video adapter មអាយជាប់ជា មួយធុង Case
ការររកុុំមអាយ វារលុងនិងមានសុវតថិភាព។

រូបភាព 9.11. មូលវ ីសសុវតថិភាព
មលើ video card
ជុំហានប ទ ប់មកមទៀតមោកមបើ កកុុំ ពយូទ័ រ មមើលពី សកមមភាពដុំមណើរ ការ របស់ វ ីមដេូ កាត

ដដលបានដុំមលើងរួចមក ពិនិតយមមើលមលើ Windows មៅមលើចុចមលើ à Properties រតង់កដនលង
មួយមលើ Destop រួចម

ើយចូលà Settings មមើលមលើគុណភាពដនពណ៌ Color Qualty

មោយមរជើសមរ ើសយក Highest 32bit ជាទុំ
មបើ មកមទៀតមោក េនកចូលដុំ ម

ុំ ដដល ធុំជាងមគមាន Pixel ចាស់បុំផុត។ ប ទ

ើងមលើមរបកង់ របស់ មោយចូ លកនុង Advancedà Monitor

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

រូបភាព 9.12. មរបើ
កនុងទុំព័រ Display Properties Settings មដើមបីដុំម
monitor

ើង hardware សុំរាប់ video adapter និង

មមមរៀនទី ១០មេរកង់កុុំពយូទ័រ :
បមចៅកវ ិទាមេរកង់កុុំពយូទ័រមានពី ររបមភទគឺរបមភទ CRT (Cathode Ray Tube) ដដលផលិ
តម

ើង ពី េុំពូល ដុតបុំភឺកា
ល ុំរសមីកាតូ ត មនោះគឺ បមចៅកវ ិទា ចស់ ដដលមគរកមឃើញាុំងពីរយូរ

យមកម

ើយ ដតវាមាន តដមលមថាក ដដលមានលក់ ដចកចយមលើទីផារ។ របមភទទីពីរគឺ

LCD (Liquid Crystal Diode) ដដលជា របមភទមេរកង់ ដដល ផលិតពីកញ្ៅក់ រកីសាតល់ សុីេស់
ថាមពលតិចជាងរបមភទ CRT មរចើនដង សពវដថៃមនោះ មគមពញនិយម មរបើ របមភទ មេរកង់
LCD បុំផុតពីមររោះវា មានផ្ល សុខភាពមិនស្សវាុំងដភនកម
ស្សទប់ ការររ កាុំ រសមីពនលឺដដលប

ើយមគបាន ផលិតម

ើងមាន

ត លមអាយជោះឥទធិពលដល់ដភនករបស់មោកេនកកុំពុង

មរបើរបាស់។

1. CRT Display
របមភទ CRT display មរបើដូចជាបមចៅកមទស picture tube ដដលមាន ពណ៌ដូចទូរទសែន៍បាន
បមងាើត ម

ើងកនលោះសតែវតតន៍កនលងមកម

ើយ។

មពល ឥ

ូវមនោះមគបានបមងាើតមេរកង់ កុុំពយូ
ទ័រ CRT ដដលមាន ពណ៌ភលឺចាស់ មរចើនពណ៌ ដូចជារបមភទ Samsung 997DF 19″ បងាាញរូប
ភាព 10.1.

រូបភាព 10.1. មេរកង់ Samsung 997DF 19″
CRT

2. មេរកង់ LCD
មេរកង់ LCD ដដលជាបមចៅកវ ិទាទុំ មនើ បថមី បានរកមឃើញកនុងរយោះមពល ប៉ោុ ម នឆ្នុំកនលងមក
មនោះ វាមានពនលឺ ភលឺពណ៌ចាស់ម

ើយមរបើ េស់ថាមពល តិចបុំផុត កាលពីមុនមគមរចើនមរបើវា

សុំរាប់មធវើជា មេរកង់ កុុំពយូទ័ រកាន់ ដដ laptop ដតបចៅុបបនន មនោះមគបានផលិត មធវើជាមេរកង់ កុុំពយូទ័
រមលើតុ និងមេរកង់របស់ទូរទសែន៍ដដល មានទុំ

ុំធុំនិង មានតដមលដថលជាង មេរកង់ CRT។

ខាងមរកាមមនោះជារបមភទម៉ោូដដល ViewSonic VP191 19″ ដូ ចបងាាញកនុងរូបភាព 10.2 រូបភាព
image មានគុណ ភាពខពស់ ចាស់។
របមភទ មនោះមរចើន មូលម

មពលេ

គតខាងមុខមនោះមគនឹង មរបើរបមភទ មេរកង់

តុមកពីវាជួយកាត់បនថយថាមពលេគាីសនីម

ើយងាយស្សួល មរបើ

របាស់មទៀតផង។

មមមរៀនទី១១ កាតសុំមលង :Audio
េស់រយ:មពលរបាុំឆ្នុំម

ើ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 សាាល់កាតសុំមលងមោយផ្លទល់ដត មតងជាមួយ Windows របមភទ ថមីៗមនោះមគ
មិនបាច់ដុំម

ើង Driver ដថមមទៀត ម

ើយ។ កាត Audio មាន ពីរ របមភទ គឺរបមភទមានជាប់

មស្សចមលើ motherboard របមភទមនោះ មិន សូវពិមរាោះសាតប់ ដូចរបមភទទីពីរ ដដលមៅោច់ពី
motherboard មោក េនកអាចទិញដុំម

ើងបដនថមមទៀត វាអាចផាត់ផាង់បានរកា

សុំមលងពិមរាោះ។ ផលិតផលដដលមានគុណភាពលអ ម

ិច
វ 3D មាន

ើយមាន តដមលដថល ជាងមគ ម

ោះមាន

ម្មោះថា Creative។

1. Audio Adapter
របមភទ audio មានលកខណ:ពិមសសកនុងកាតសុំមលង sound card គឺ មាន ដូចជា Creative
Labs, M-AUDIO និង Voyetra/Turtle Beach មាន លក់មលើទីផារសពវដថៃមនោះ។

រូបភាព 11.1. របមភទ MAUDIO Revolution
រូបភាព 11.2 បងាាញ audio connector មៅមលើ M-AUDIO Revolution 7.1 ដដលជារបមភទ
premium sound card។ ពីខាង មឆវងដដមៅសាតដុំ ដគឺជា coax S/PDIF jack, Microphone-in និង
Line-in ដដលមានបួន Line-out រនធ សុំរាប់ភាជប់ មៅ speaker ដដលបានផាត់ផាង់ card មនោះ។

រូបភាព 11.2. របមភទ MAUDIO Revolution 7.1 audio connector

1.1 ការដុំម
មដើមបីដុំម

ង
ើ Audio Adapter Card មលើ Windows

ើង audio adapter មលើ Windows មោកេនកមធវើាមជុំហាន ដូចខាងមរកាមមនោះ:

1. មុនដុំបូងមោកេនកដុំម
ដដលមានរួចមស្សច។ រួចម
ម

ើង adapter ថមី មោយមោោះ មចញ remove audio adapter និង driver
ើយដុំម

ើង sound card មួយថមីរច
ួ ម

ើយ restart របព័នធ system

ើងវ ិញ។

2. កមមវ ិធី Windows នឹងមរៀបចុំ audio adapter ថមីរតូវ បានបងាាញមលើ Add New Hardware
Wizard។ មទោះបី ជាកមមវ ិធី Windows រួមមាន driver សុំរាប់ audio adapter មោកេនកដតងដត

មរបើវាបានលអ របមសើរ មដើមបីមធវើដូមចនោះ មរជើសមរ ើសមលើសញ្ដបូតុង Search for… option រួច
ម

ើយចុចមលើ Next។

រូបភាព 11.3. សុំមលង Sound និង
របេប់ឧបករណ៍ Audio Device Properties
3. កាល

Windows បងាាញរបេប់ប ទ ប់ ទីាុំង លកខណ: ពិមសសដន ប

ស្សាវរជាវរក Dive មោយខលួនឯង រួចម

drivers ឬវា

ើយចុចមលើ Next មដើមបី បនត។

4. Windows នឹងកុំណត់លកខណ: driver ម
reboot របព័នធ system ម

ត

ើយបញ្ូៅ លវា។ កាល

ើងវ ិញ។ មពល audio adapter បានដុំម

ើងដុំមណើរការមោយ

សវ័យរបវតតិ។ វាដតងដត autorun ភាលមៗប ទ ប់ពីរបព័នធ system restart ម
បងាាញផតល់ ព័ត៌មានចុំបាច់ បញ្ៅប់ ការដុំម

ដុំ មណើរការបញ្ៅប់
ើងវ ិញ ប ទ ប់មក

ើង។

5. ចុចសាតដុំ ដមលើ My Computerមរជើសមរ ើស àProperties ចុចមលើ à Hardware រួចម

ើយចុចមលើ

បូតុង Device Manager។ ពរងីកមមើល “Sound, video and game controllers” មផទៀងផ្លទត់មមើល
sound card រតូវបានដុំម

ើងលកខណ:របស់វាម

ើយឬមៅ ម

ើយាមនរបឆ្ុំង conflict ដដរឬ

មទ។
6. ពីកុង
ន Control Panel ចុចពីរដងមលើ Multimedia មដើមបីបងាាញទុំព័រ Volume ដនរបេប់
Sounds and Audio Devices Properties ដូ ច បងាាញកនុងរូបភាព 11.3។ បមងាើត volume
ឧបករណ៍ខពស់បុំផុត ម

ើយ បមងាើត Speaker settings section មដើមបីដុំម

ើងបនតការបមងាើត setup

audio។
7. ចុចមលើ Audio មដើមបីបងាាញទុំព័រ Audio ដនរបេប់ Sounds and Audio Devices Properties។

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 ។ រួចចុច មលើបូតុង Advanced Properties កនុង
Playback និង Recording។

8. ចុចសាតដុំ ដមលើ My Computer រួចម
Properties រួចម

ើយមរជើសមរ ើស Properties មដើមបី បងាាញរបេប់ System

ើយចុចមលើ Hardware និង មលើបូតុង Device Manager មដើមបីបងាាញ Device

Manager។ ពរងីក មមើលមលើ DVD/CD-ROM drive រួចម

ើយចុចពីរដងមលើ optical drive

នីមួយៗ មដើ មបីបងាាញរបេប់ Properties dialog សុំរាប់ optical drive ដូ ចបងាាញកនុងរូបភាព

11.4។ មៅមលើ ទុំព័រ Properties មផទៀងផ្លទត់មមើល “Enable digital CD audio for this CD-ROM
device” មរជើស មរ ើស សញ្ដ checkbox។

1.2 មោោះស្សាយបញ្
ា Audio
សុំមលង audio ជួបបញ្
ា មួយចុំនួន ដួចជាបញ្
ា ដុំម
ដុំម

ុសការភាជប់ដខែកាប

ើង driver មិនរតឹមរតូវ ឬរបឆ្ុំង ជាមួយ របភពមដើម បញ្
ា Audio មកើតមាន ម
មោកេនកបានបមងាើត រួចម

ម

ើងខុសភាលត់ ឬ កុំ

តុ ដខែកាប ឬកុំ

ើយដតមិនផ្លលស់ បតូររបព័នធ system ដដលប

ុស operator error (ដូមចនោះឧបបតតិម

មខាយ)។ បញ្
ា Audio ដដលមកើតមានម
(ឬ កាល

មោកេនក បដនថម ឬដុំម

ាមធមមាដតងដតប

ើង កាល

ើ ងម

ើងកាល

ត លមកពីមូល

តុមធវើមអាយ volume control ចុោះ
មោក េនក ដុំម

ើង audio adapter ថមី

ើងវ ិញ សមាសភាពរបព័ នធ system មផែង មទៀត)

ត លមកពី conflict របភពមដើមឬបញ្
ា driver។

មដើមបីមោោះស្សាយបញ្
ា audio មធវើដូចជុំហានខាងមរកាមមនោះ:
1. បិទ Shut down ម
ស្សាយមួយ។

ើយ restart របព័នធ system កុុំ ពយូទ័ រម

2. មមើលមផទៀងផ្លទត់កាប cable ទុំងេស់ម
មានថាមពល power ម

3. របសិនមបើ បញ្
ា មកើតម
web site របស់រកុម

ើងវ ិញរតូវបានភាជប់ ម

ោះ

ើយឬមៅ ដដល speaker

ើយរតូវ បាន បិទ មបើកកុងាក់ ឬមៅ រតួតពិនិតយមមើល

volume control បានបមងាើតរួចម
audio កនុង Windows។

ើងវ ិញ មនោះគឺជាដុំ ម

ើយ ឬេត់ ឬមួយមោកេនក បានបិទ សុំមលង muted

ើងជាមួយកមមវ ិធី
ុន Microsoft រកុម

adapter។ របសិនមបើាមន មកើតម

មួ យ មយើងអាចចូ លមមើ ល កនុងវ ិបសាយ

ុន software និងរកុម

ុន េនក បមងាើត audio

ើង មយើងបនតជាមួយជុំហានប ទ ប់មទៀត។

4. មផទៀងផ្លទត់មមើលមលើ 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 រតូវបានភាជប់។
5. របសិនមបើ audio adapter របស់មោក េនករួមការ មធវើ ដតស រត់ដុំមណើរ ការមលើសមាស
ភាពទុំងេស់ដន audio adapter កុំពុងរបតតិបតតិការណ៍
6. របសិនមបើមោកេនកបានបមងាើត speaker ឬកាប audio cable ដដល បមញ្ៅញមៅ
speaker។ របសិនមបើ មោក េនក បមងាើត headphone ភាជប់ មោយផ្លទល់មៅ Line-out
មៅមលើ audio adapter។
របសិនមបើបញ្
ា កុំពុងមកើតមានម

ើងមលើរបព័នធ system ថមីឬប

ត លមក ពីបដនថមឬមោោះដូរ

audio adapter មោកេនកមធវើដូចខាងមរកាមមនោះ:
1. មផទៀងផ្លទត់មមើលថាមតើត speaker រតូវបានភាជប់ ចូល កនុង រនធរតឹមរតូវម
ភាជប់ speaker ចូលខុសរនធ jack ប

ើយ ឬមៅ។

ត លមអាយ sound មាន បញ្
ា ។

2. ដឆកមមើលបញ្
ា ដនវ ិបសាយ Microsoft និ ងវ ិបសាយ រកុម

ុនដដលបាន ផលិត

motherboard និង audio adapter។ មានរបមភទ audio adapter មួយចុំនួន មាន បញ្
ា
ជាមួយ motherboard ដូចជា chipset មិនអាច ដុំម
របមភទ audio adapter ដដលមានបញ្
ា កាល

ើងមលើ motherboard ម

ើយនិងមាន

មរបើជាមួយ AGP video card គឺវា

របឆ្ុំងាន។
3. មោោះមចញ driver រួចម
ម

ើយ restart របព័នធ system ម

ើងវ ិញរួច ម

ើយដុំ ម

ើង driver

ើងវ ិញ។

1. មោោះមចញ driver រួចម

ើយបិទ shut down របព័នធ system កុុំ ពយូទ័ រ ពិនិតយមមើលមលើ

audio adapter មៅកនុង PCI slot។ កាល
driver ម

ើងវ ិញ។

របព័នធ system restart ម

ើងវ ិញ ដុំម

ើង

