
មមមរៀនទី១: មូលដ្ឋា នននកុុំពយូទ័រ 
តាមធមមតាកុុំពយូទ័រ PC ដុំម ើងថ្មីចុំណាយរាក់យ៉ាងមោចណាស់ របហែលចាប់ពី $300 
មែើយរែូតដល់ជិត $1,000 របសិនមបើមោក អ្នក ដុំម ើងរបមភទកុុំពយូទ័រ PC ទុំមនើបមាន
មលបឿនមលឿន ទុំែុំរាែវីចធុំ សុំរាប់រចនា រាែវីច ហដលមានកមមវធីិ ដុំម ើងធុំៗ។ 
របសិនមបើមោក អ្នកដុំម ើងសុំរាប់ game PC គឺរតូវារ processor ហដលមានមលបឿន មលឿន
និង video card មានទុំែុំធុំ តនមលរែូតដល់ 500$។ ខាងមរាម មនេះ ជាជុំោនននារមរជើស
មរ ើសនិង ហែនាុំ។ 

 

មរជើសមរ ើស low-power processor 

ថាមពលសុំរាប់មរបើរបព័នធ peak power របស់ processor យ៉ាងគឺ ចាប់ពី 70W មៅដល់ 130W។ 
ចុំម េះរបមភទ AMD Athlon 64 X2 គឺចុំណាយអ្នុភាព អ្ស់ហត 70W ហដលមានមលបឿន
មលឿនជាង Intel Pentium D ហដលចុំណាយ អ្នុភាពអ្ស់ដល់មៅ 130W និងរបមភទ Intel 

Core 2 Duo processor គឺចុំណាយថាមពល អ្ស់តិចជាងមគគឺ 60W ហតវាមានមលបឿនមលឿន
ជាងរបមភទ ទុំងពីរខាងមលើ។ 

មរជើសមរ ើស case 

  បណាា របមភទ case ជាមរចើនរតូវានរចនាម ើង មានលកខែ: ពិមសស មផេងៗគ្នន  ហដលរមួ
មានទុំែុំតូច ឬធុំមានកង្ហា រមៅខាងជញ្ជ ុំង សុំរាប់មធវើមោយ របព័នធ System Unit ទុំងមូល
បមចេញខ្យល់ មតា មក ខាង មរត និងស្សបូ បរយិាសចូលមៅខាងកនុងវញិ មធវើមោយាត់ 
បនថយ កុំមៅខាងកនុង និងមធវើមោយ CPU ដុំម ើងារានស្សួល។ 

1.2.. រចនាដុំម ើង PC ហដលមានទុំែុំតូច 

មៅសែសេវតេថ្មីមនេះបមចេកវទិាកុុំពយូទ័រ កុំពុងហតមរ ើកចុំមរ ើនមៅ មុខ្ជានិចេ ហដលចាប់មផាើមផ
លិតកុុំពយូទ័រ PC ជាមរចើនហដលមានទុំែុំ តូចមែើយ ង្ហយស្សួល ដ្ឋក់យកមៅតាមខ្លួនដូចជា
របមភទ mini-tower system។ របព័នធ system ទុំងមនេះមានទុំែុំតូច ពនលឺភលឺថាល  ង្ហយស្សួលដ្ឋក់
តាមខ្លួនមៅរគប់ទីកហនលង។ 

មរជើសមរ ើសរបមភទ LAN party PC: 

http://itcambo.com/wp/?p=18350


របមភទ LAN Party PC គឺមានសារ:សុំខាន់និងជាសាង់ដ្ឋ ATX mini ឬ របព័នធ mid-tower 

ហដលោចយួរនដាន មានរបមភទ LAN party case ជា មរចើនហដលមធវើពីោលុយមីញ៉ាូ មមានទុំ
ងន់ស្សាល។ 

មរជើសមរ ើសរបមភទ microATX PC 

របមភទ microATX PC គឺជាសាង់របស់ standard ATX PC មែើយ microATX case និង 
motherboard របស់វាគឺមានទុំែុំតូចបុំផុត ហដល មិន ោចផគត់ផគង់បហនថមានមទៀតម ើយ ហត
វាមានលកខែ:ពិមសស និង មាន មុខ្ង្ហរ ដូចជារបព័នធសាង់ដ្ឋ standard ATX។ 

មរជើសមរ ើសរបមភទ Small Form Factor (SFF) PC 

គឺជារបមភទ Small Form Factor (SFF) មានភាពខុ្សគ្នន ពីរបមភទ មផេងៗហដលមគមិនមពញ
និយមមរបើរាស់វា របព័នធ SFF មរបើលកខែ: រទង់រទយ មានដូចជា case អ្នុភាព power 

supplies និង I/O template និងមាន motherboards ហដលមានភាពសាុំមញ្ញ ុំបុំផុត។ 

មរជើសមរ ើសរបមភទ Mini-ITX PC 

របមភទ Mini-ITX គឺមរបើបមចេកវទិា VIA  ហដលមានសមាសភាព Mini-ITX និងផលិតផល
របស់ VIA។ របមភទ Mini-ITX motherboard រាងាមរ របហវង 170mm មែើយមានទុំែុំ តូច
បុំផុត របមភទ microATX motherboard។ Mini-ITX motherboard ោចមរបើានជាមួយ Socket 

479 Intel Pentium M និង Intel Celeron M processor ានហដរ។ 

1.3  សមាសភាពរបស់កុុំពយូទ័រ PC 

តរមូវារននារដុំម ើង PC មួយយ៉ាងមោចណាស់ក៏រតូវាន សមាស ភាព ដូចខាងមរា
ម។ មុនមពលមោកអ្នកចាប់មផាើម ដុំម ើង របព័នធរបស់ វា មុនមពល ចាប់មផាើមមបើករបអ្ប់ 
របស់សមាសភាពនីមួយៗ រតូវមផទៀង ផ្ទទ ត់ មមើល មលើមាតិា និងារហែនាុំមុនមពលចាប់មផាើ
ម ដុំម ើង កុុំពយូទ័រ។ 

 

- Case និង power supply ជាមួយហខ្េថាមពល power 

- Motherboard ជាមួយឧបករែ៏ I/O របសិនមបើរតូវារភាជ ប់វា 

- Processor(CPU) 

- ហដករតជាក់ CPU កង្ហា ររបស់ CPU 

- Memory module RAM 

-  Hard drive ហខ្េាប cable និង SATA power adapter របសិនមបើ មរបើវា។ 

- Optical drive ជាមួយាប data cable និងាប audio cable របសិនមបើមរបើវា។ 

-  Floppy drive និង cable (របសិនមបើមរបើរាស់វា)។ 

- ាត Card reader និងាប cable (របសិនមបើមរបើរាស់វា) 
- ាត Video adapter 

- ាត Sound adapter 



- ាត Network adapter 

- ាត expansion card (របសិនមបើមរបើរាស់វា) 
- ាា ចុច Keyboard កែាុ រ mouse មអ្រកង់ display និងឧបករែ៏ external peripheral ភាជ ប់

ខាងមរតមផេងៗមទៀត។ 

-  វសី Screw កុំរងរទនាប់ និងរបមភទ hardware មផេងៗមទៀត។ 

1.4 ឧបករែ៍របនដ និងារអ្នុវតាន៏ 

មោកអ្នកពិតជាមិនរតូវារឧបករែ៍ជាមរចើនមដើមបីដុំម ើងកុុំពយូទ័រ PC មួយ មយើងរតូវ
ារដុំម ើងកុុំពយូទ័រ PC មួយមដ្ឋយរគ្នន់ហតមរបើាុំបិត ហដល មាន ចុង ស្សចួក៏ានហដរ 
ប៉ាុហនាវាពិាក់កនុងារមធវើារង្ហរ។ មដើមបី ង្ហយស្សួលដុំម ើងមោក អ្នករតូវមាន ទុលវ ី
សហដលមានមុខ្បួន ឬមុខ្រាុំមួយ Phillips screwdriver។ 

1.5. ារយល់ដឹងមូលដ្ឋា នពី Motherboard 

របមភទ motherboard គឺមានភាពសមុគសាម ញមែើយមានសមាសភាព ជាមរចើននិងមាន 
Port សុំរាប់ភាជ ប់ជាមរចើនមៅមលើវា រគប់របព័នធ system សមាសភាពទុំង អ្ស់ភាជ ប់និង
រតូវានរតួតពិនិតយមដ្ឋយ motherboard ដូមចនេះវា មានសារ :សុំខាន់ោចមានលទធភាព
មដើមបីកុំែត់អ្តាសញ្ញ ែហផនកធុំៗរបស់ motherboard។  មោកអ្នកោចកុំែត់ទីតាុំង 
និងអ្តាសញ្ញ ែ សមាសភាព ធុំៗ មួយចុំនួនមៅមលើ motherboard មែើយមោកអ្នក 
នឹងោច មរបៀបមធៀបមៅជា មួយរបមភទ motherboard ដ៏នទមផេង មទៀត។ មដើមបីចាប់មផាើ
ម អ្នុញ្ញ តកុំែត់ដារាម block diagram របស់ chipset ដូចបង្ហា ញកនុងរបូភាព 1.2 

និង សមាសភាពធុំៗនិងមុខ្ង្ហរមផេងមទៀតដូចជារបមភទ Intel 925XE chipset (របមភទ 

chipset ទុំមនើបមផេងមទៀតគឺរបោក់របហែលគ្នន )។ របមភទ 925XE chipset មានពីរ 
physical chip មួយសុំរាប់ north bridge chip និងមួយ មទៀតសុំរាប់ MCH (Memory 

Controller Hub) គឺរបអ្ប់មានពែ៌មខ្ៀវ 82925X MCH។  របមភទ MCH សុំរាប់វនិិចឆ័យ 
និងរបតាិបតាិារែ៍ទុំនាក់ទុំនង រវាង processor, memory និងាត PCI Express video 

adapter មែើយ MCH មានតួនាទីសុំរាប់ផគត់ផគង់ bandwidth channel កុំរតិខ្ពស់ គឺមាន
មលបឿន រែូតដល់ 6.4 GB/s រវាង MCH និង processor មានមលបឿន 8.0 GB/s រវាង 
MCH និងាត video adapter និងមានមលបឿន 8.5 GB/s រវាង MCH និង memory RAM

។ 

ចុំម េះរបមភទ south bridge chip ហដល Intel មគមៅថា ICH (I/O Controller Hub) គឺជា
របអ្ប់ហដលមានពែ៌មខ្ៀវ ICH6RW។ របមភទ ICH មានមុខ្ង្ហរមចញនិងចូល 

input/output ហដលសុំរាប់បចេូ ន ទិននន័យហដលមាន មលបឿនយឺតជាង processor, 

memory និង video channel។ របមភទ channel ទុំងមនេះរមួមានបួន port ហដលមាន 

មលបឿន 150 MB/s Serial ATA និងរាុំមួយ PCI slot ហដលមាន មលបឿន 133 MB/s 



bandwidth និងរាុំបី USB 2.0 port ហដលមាន មលបឿន 60 MB/s bandwidth និងមានបួន 
Slot មានមលបឿន 500 MB/s PCI Express x1។ ICH មានមុខ្ង្ហរសុំរាប់សុំមលង audio 

និងរបព័នធ system BIOS និង wireless networking។ 

មមមរៀនទី២ សមាសភាពកុុំពយូទ័រ :PC 
1. សមាសភាពរបស់កុុំពយូទ័រ PC 

មយើងមរជើសមរ ើសសមាសភាពរបមសើរ សុំរាប់កុុំពយូទ័រ PC system។ មមមរៀនខាង
មរាមមនេះពែ៌នាពនយល់អ្ុំពីសមាសភាព ហដលមយើង រតូវមរជើសមរ ើស មដើមបី
ដុំម ើងកុុំពយូទ័រ PC។ 

1.1         Case និង Power Supply 

របមភទធុង Antec BK640B microBTX Case 

រកុមែ ុន Intel ានហែនាុំទុំរង់ ATX ហដលមរបើកនុងទសវតេ៍គនលងមក មនេះ ជាមួយ Mini-

ATX និង microATX ហដលហែនាុំមោយមរបើនា មពលថ្មីៗមនេះ មទេះបីជារបមភទ Mini-ATX 

មានភាពខុ្សគ្នន ពី ATX និង microATX ហដលមគ កុំពុងមពញនិយម។ របព័នធមរបើរាស់ ATX 

ឬ microATX case និង motherboards គឺមានមរបើរាស់មៅសពវ នថ្ៃ មនេះ។ 

មិនមានបញ្ា ជាមួយ BTX power supply ហដល ATX-family case និង BTX-family case ទុំង
ពីរមលើកហលងហត ATX-family power supply។ មានរាុំ ATX power supply។ សាង់ដ្ឋ 
Standard-size ATX និង BTX cases មរបើ ATX12V power supply និងមាន ទុំរង់ ទុំែុំតូច 
SFX12V power supply។ 

មយើងចាប់មផាើមវាយតនមលមលើ BTX cases ហដលដុំម ើងមលើរបព័នធ system មនេះ។ មយើង
ពិចារណាបណាា ធុង BTX case ហដលរមួមានដូច ជារបមភទ Antec, Casetek, CoolerMaster, 

InWin, Thermaltake និងរបមភទ មផេង មទៀត។ ខាងមរាមមយើងមរជើសមរ ើសយក ពីរបមភទ 
ហដល មពញនិយមមរបើរាស់ និងសារ:សុំខាន់: 
 

 របមភទ Mini-tower ឬ micro-tower 

 មានថ្តពីរឬមរចើន optical drive 

 មានថ្តពីរឬមរចើន hard drive 

 មៅខាងមុខ្ា៉ា ហែល audio, USB និងបណាា  FireWire port 

 សុំរាប់សាង់ដ្ឋ standard ATX12V v2.0 power supply។ 

http://itcambo.com/wp/?p=18357


 

 
1.1 Motherboard 

របមភទ Intel D945GCZLR 

របមភទ Intel motherboard បមងកើតម ើងតាមសាង់ដ្ឋហដលខុ្សពី របមភទ 
motherboard មផេងមទៀតនិងមានគុែភាពខ្ពស់ រងឹមាុំធុំនិង ារមរបើ រាស់។ 
មយើងមរជើសមរ ើសរបមភទ Intel D945GCZLR ហដល បង្ហា ញ ដូចកនុង របូភាព 2 ហដល
ផគត់ផគង់ជាមួយ socket 775 Intel Pentium 4 ជាមួយ Pentium D ឬជាមួយ Celeron D 

processor។ គត់ចុំណាុំថាវាមានភាពខុ្ស គ្នន រវាង BTX motherboard ជាមួយ 
processor ានបមងកើតរជងុមានរាងជា រតីមាែមៅជាយខាងមុខ្ motherboard 



និង memory slots មៅឆ្ងៃ យពី រជុងខាងមឆវង left និងទីតាុំង expansion slots និង
មៅជិត I/O panel មាន ទុំនាក់ ទុំនង ជាមួយ ATX។ 

 

 

របមភទ D945GCZLR មានបួន DIMM slot ហដលបមងកើតនាមពល អ្នាគត់ ខាងមុខ្
មនេះមដើមបីដុំម ើង memory upgrade និងផគត់ផគង់ ម ើង រែូត ដល់ 4 GB នន DDR2-

400, DDR2-533 ឬ DDR2-667។ វាោចផគត់ផគង់ាន  interface និងបណាា  port ជា
មរចើនហដលរមួមានពីរ PCI slot មួយ PCI Express x16 video card slot និងមួយ PCI 

Express x1 slot និងមួយ parallel ATA-100 interface មែើយមាន បួន Serial ATA 

interface ហដលផគត់ ផគង់ RAID មួយជា FDD interface, PS/2 mouse និងសុំរាប់ 
keyboard port, serial និង parallel port សុំរាប់ភាជ ប់ឧបករែ៍ពីខាងមរត 10/100-



BaseT Ethernet port និងបី FireWire ports រាុំបី USB 2.0 port និង digital optical 

មចញមរត )S/PDIF)។ 

1.3. Processor 

របមភទ Intel Pentium D 940 

មយើងនឹងមរជើសមរ ើស មរបើរាស់ Intel Core Duo ហដលមានសារ: សុំខាន់ សុំរាប់មរបើជាមួយ 
desktop និងសុំរាប់ Intel mobile processor មែើយរតូវ ានមរជើសមរ ើសសុំរាប់មរបើជាមួយ Apple 

ហដលជាមូលដ្ឋា ន របព័នធ Mac system។ មានមែតុផលពីរយ៉ាងកនុងារមរជើសមរ ើស Core Duo 

គឺទីមួយ Core Duo processors មានមលបឿនមលឿនវាមានតនមល មថាក សមរមយមធៀបជាមួយ 
dual-core processor មផេងមទៀត មែើយ ទីពីរ ារជញមរ ើសមរ ើសរបមភទ motherboard សុំរាប់ 
Core Duo ពិាក កុំែត់ មលខ្ម៉ាូហដល និងលកខែ: ពិមសស ហដលផគត់ផគង់សុំរាប់ 
motherboard។ សពវនថ្ៃមនេះរកុមែ ុន Intel ាន ផលិត Core 2 desktop CPU មចញមៅចុងឆ្ងន ុំ 
2006 និងមដើមឆ្ងន ុំ 2007។ 

របមភទ AMD Athlon 64 X2 និង Intel Pentium D ទុំងពីរមនេះ ដុំមែើ រារ ានលអឥតមខាេ េះ។ 
តនមល Athlon 64 X2 ហដលលក់ទីផា របហែល $75 ដល់ $300។ មយើងមរជើសមរ ើសមរបើ Intel 

Pentium D ដូចបង្ហា ញកនុងរបូភាព 3 ហដលោចដុំម ើងជាមួយរបព័នធ BTX system ហដល
មោកអ្នករតូវារចង់ាន។ 

 



 

 

 

1.4  ហដករតជាក់ CPU Cooler 

ហដករតជាក់របអ្ប់របមភទ Intel Pentium D 940 

ហដករតជាក់ CPU cooler មានតួនាទីសុំរាប់មរបើមធវើមោយ CPU បនថយ កុំមៅសីតុែា ភាព។ 
មៅមលើទីផាតនមលហដករតជាក់ CPU cooler របហែល $10 ឬ $15 ោចទិញាន។ មយើងមិន
ោចដុំម ើង CPU មដ្ឋយគ្នម នហដករតជាក់ាន ម ើយ ដូចបង្ហា ញកនុងរបូភាព 5 $។ 



 

1.5      Memory 

របមភទ Kingston 2GB PC2-5300 DDR2 (1 GB x 2) 

 

អ្នករចនា Designer រតូវារ RAM ទុំែុំធុំមដើមបដីុំមែើ រារ កមមវធីិ Photoshop និងមានកមមវធីិ
មរចើនមទៀត។ តរមូវារ RAM ចាប់ពី 512MB រែូតដល់ 2GB RAM។ របមភទ Intel 

D945GCZLR motherboard មានបួន DIMM slot និង dual-channel memory ជាអ្នករតួត ពិ
និតយ និង ផគត់ផគង់ាន យ៉ាងមលឿនឆ្ងប់រែ័ស ាលណា DIMM រតូវាន ដុំម ើង កនុងគូ។ 
ារដុំម ើង មួយគូរ 1 GB DIMM ហដលមានចុំនួនសរបុ 2 GB។ របសិនមបើមោកអ្នករតវូារ 
បហនថម RAM មៅមពលមរាយ មោកអ្នកោចបុំមពញបហនថម មៅមលើគូរទីពីរ DIMM slot 

ជាមួយ 1 GB module ហដលោចទទួលានចុំនួនសរបុ 4 GB RAM។ របមភទ Intel 

D945GCZLR ផគត់ផគង់ DDR2-400 (PC2-3200), DDR2-533 (PC2-4200) និង DDR2-667 (PC2-

5300) memory។ 

 



 

1.5      ាត Video Adapter 

កុុំពយូទ័រ PC រតូវារ 2D video ហដលមានគុែភាពខ្ពស់ របសិនមបើវាមរបើ សុំរាប់រត់ជាមួយ 
game ឬរត់ដុំមែើ រារជាមួយ Windows Vista ផគត់ផគង់ សុំរាប់ DirectX 9 មរបើជាមួយរាែវិច 
3D graphic។ ចុំម េះ របមភទ Intel GMA 950 video ង្ហយស្សួលមរបើរាស់ោច រត់ដុំមែើ រ 
ារជាមួយ game និងរត់ដុំមែើ រារ ជាមួយ Vista ាន។ 

 

1.7  ាត Video Capture Adapter 

របមភទាត Hauppauge WinTV-PVR-150 

ាត Video Capture Adapter មរបើសុំរាប់ចាប់ទូរទសេន៍ ានជាមរចើន ប៉ាុស មគមរចើនដុំម ើងវា
មៅជាប់ជាមួយ motherboard មៅកនុងកុុំពយូទ័រ Case។ របមភទ Hauppauge WinTV-PVR-150 

ោចផគត់ផគង់បុំហែន MPEG ាន 



លកខែ:ពិមសសរបស់ាតមនេះ ោចមរបើានជាមួយរបព័នធ Windows និង ជាមួយ Linux 

PVR។ 

 

1.8. ាត Sound Adapter 

របមភទសុំមលងមៅជាប់ជាមួយ motherboard Integrated Intel High Definition Audio: 

របមភទមនេះមានមៅមលើ motherboard ជាមស្សចមដ្ឋយមិនចាុំាច់ទិញ ាតដុំម ើងបហនថម
មទៀតម ើយ ហតគុែភាពរបស់វាមិន សូវ របមសើរ ម ើយ សុំមលង មិនសូវពិមរាេះមរ េះវាមិន
ហមនជាមរបើមភទាតសុំមលង 3D វាផគត់ផគង់ានជាមួយ Game។ ចុំម េះរបមភទម៉ាូហដល Intel 

D945GCZ ផគត់ផគង់ជាមួយ 7.1 audio ប៉ាុហនា ម៉ាូហដលមផេងមទៀត រគ្នន់ហត ផគត់ផគង់ជាមួយ 5.1 

audio។ 

 

ាតសុំមលងមលើ motherboard 



 

1.9. ាត Network Adapter 

របមភទ Intel D945GCZ motherboard ានផលិតផគត់ផគង់មានជាមួយ 10/100 ឬ 

10/100/1000BaseT network adapter ជាមួយមស្សច ហដល មោកអ្នកោចមរបើវាានលអរបមសើរ 
ង្ហយស្សួលមិនចាុំាច់ ដុំម ើង បហនថមមទៀត។ 

ប៉ាុហនាមានរបមភទ motherboard មួយចុំនួនហដលមិនផគត់ផគង់ network adapter 

ហដលតរមូវមោយដុំម ើងបហនថមាត network card បហនថមហដល បង្ហា ញ ដូច ខាងមរាមមនេះ: 

 

1.10. ថាសរងឹ Hard Disk Drive 

របមភទថាសរងឹ Seagate Barracuda 7200.9 SATA 

កុុំពយូទ័រ PC រតូវារថាសរងឹជាចាុំាច់ hard drive ដូចជារបមភទ Seagate Barracuda 7200.9 

SATA drive។ របមភទ Barracuda 7200.9 គឺ មានតនមលនថ្ល មានមលបឿនមលឿន ដុំមែើ រារសាៃ ប់
សាៃ ត់ និងមានទុំែុំពី 80 GB មៅ 500 GB។ មយើងមរជើសមរ ើសម៉ាូហដល 80 GB មរ េះមានទុំែុំធុំ
លមមសុំរាប់ មរបើរាស់ជាលកខែ:រគួសារ ឬមៅតាម រកុមែ ុន ារយិល័យ។ ចុំម េះមា៉ា សីុន 

Server មយើងរតវូារមរបើជា មួយ ថារងឹហដលមានទុំែុំធុំចាប់ពី 120GB មរ េះវា រតូវារផទុក
ទិននន័យ ឯកសារជាមរចើនមៅកនុងថារងឹ។ 



 

1.11. ថាស Optical Drive 

របមភទថាស BenQ DW1650 DVD writer 

ថាស DVD មានតួនាទីសុំរាប់ោន Disk CD និង DVD របមភទ DVD writer មានតនមល
របហែល $30 សពវនថ្ៃមនេះមគមពញនិយមមរបើ DVD ជាងមគ CD-ROM មានគុែភាពអ្ន់
ជាង DVD ទុំងហផនកសុំមលងនិង ហផនករបូភាព។ 

 

http://itcambo.com/wp/wp-content/uploads/2014/10/Upgrading-Computer32.jpg


1.12. ថាស Floppy Disk Drive 

ថាស floppy Disk មរបើសុំរាប់ថ្តចុំលង ឯកសារហដលមានទុំែុំតូច ហដល Disk មរបើជាមួយ
មានទុំែុំរបហែល 1.44MB ាលពីប៉ាុនាម ន ឆ្ងន ុំមុនមគ និយម មរបើវាមដើមបថី្តចុំលងឯកសារ
ដ្ឋក់ តាមខ្លួនវាមាន ទុំែុំតូចមសាើងស្សាល ហតវាមិន ធន់រទុំជាមួយសីតុែា ភាព មៅខាង 
មរតកុំមៅខាល ុំង សុំមែើ មមធវើមោយវាខូ្ចមរបើ មិនមកើត។ សពវនថ្ៃមនេះ មគមលង និយមមរបើ
របមភទ Floppy Disk មទៀតមែើយ មដ្ឋយសារហតវា ពិានមរបើរាស់មិនធន់រទុំ និងមានទុំែុំ
តូចបុំផុតមបើមធៀបជា មួយ USB Flash ហដលមានទុំែុំធុំរាប់រយ MB រែូតដល់ GB និងង្ហយ
ស្សូល ដ្ឋក់តាមខ្លួន។ 

 

1.13. Keyboard 

របមភទ Logitech Media Elite 

 

មគមរបើ keyboard សុំរាប់វាយបចេូ លកូដ ASCII ចូលមៅកនុងកុុំពយូទ័រ មានមានតូរអ្កេរពី A 

ដល់ សុំរាប់មោយមោកអ្នកវាយ សរមសរ អ្តថបទ។ keyboard មានរបមភទភាជ ប់ជាមួយនឹង 
PS/2 port និង USB port ហដល keyboard នីមួយៗមានលកខែ:ពិមសសមផេងៗគ្នន ។ 

 

1.14. កែាុ រ Mouse 



កែាុ ររបមភទ Logitech LX7 cordless optical mouse 

កែាុ រ mouse មានតួនាទីសុំរាប់មរបើចងអុលមៅមលើ Screen របស់ កុុំពយូទ័រមគោចមរបើ mouse 

សុំរាប់បញ្ា មលើ Windows ានមលឿនជាង keyboard។ កែាុ រ mouse មានពីររបមភទគឺ PS/2 

និង USB Laser របមភទ ខាងមរាមមនេះជារបមភទ កែាុ រ USB Laser។ 

 

1.15. ធុងាស Speaker 

ធុងាសទទួលសុំមលងពី Sound Card បមចេញមកខាងមរតហដល  មានសុំមលងោន់លឺកង
រ ុំពង របមភទ ធុងាសមានមរចើនម៉ាូដហដលរចនាមាន មសាភ័ែឌ ភាព និងគុែភាព ខុ្សៗគ្នន
មគោចុំណាយថាវាិរែូតដល់ $100 សុំរាប់ទិញ ធុងាស ហដល មានសុំមលងគុែភាពខ្ព
ស់។ សពវនថ្ៃមនេះមគនិយម មរបើធុងាស របមភទ 3D មានសុំមលងពីមរាេះរែាុុំ ជុុំវញិខ្លួនរបស់
មោកអ្នក វាមិន ាច់មរបើហខ្េ គឺមរបើ remote មដើមបីរតួតពិនិតយមលើ volume មលើសុំមលង mute 

និង headphone។ 

 

1.16. មអ្រកង់កុុំពយូទ័រ 



មអ្រកង់ monitor មានតួនាទីសុំរាប់បង្ហា ញ Screen ហដលបមចេញពី Video Adapter មអ្រកង់
គ្នម នតួនាទីសុំខាន់ដូច Unit របស់កុុំពយូទ័រ ម ើយ។ មអ្រកង់កុុំពយូទ័រមានពីររបមភទគឺមអ្រកង់ 
CRT ហដលមរបើ ថាមពលចរនាឆ្ងល ស់ AC   វារតូវារអ្នុភាពខ្ពស់ 220វ ៉ាលុ និងមអ្រកង់ LCD 

មរបើជាមួយចរនាជាប់ DC 9វ ៉ាលុ 

ចុំម េះតនមល LCD មានតនមលនថ្លជាង CRT ហតសពវនថ្ៃមនេះមគនិយមមរបើ LCD វាមាន គុែភាព
ខ្ពស់ភលឺចាស់។ 

 

 

មមមរៀនទី៣ ដុំម ើងធុង :Case, CPU 

 

របូភាព 19 ហដលបង្ហា ញពីសមាសភាពចមបង សុំរាប់ដុំម ើងកុុំពយូទ័រ PC។ របមភទ Intel 

D945GCZLR motherboard មៅខាងមឆវងនដនន Antec BK640B case ជាមួយ Intel Pentium D 

940 processor និងាតទូរទសេន៍ Hauppauge PVR-150 video capture card មៅខាងសាា ុំនដ។ 
មៅខាងមុខ្ និងចុំកណាា លគឺមាន 80 GB Seagate Barracuda 7200.9 hard drive ចុំនួន ពីរ និង
មៅខាងមរាយ NEC ND-3550A optical drive និង Kingston 2GB memory។ 

http://itcambo.com/wp/?p=18382


 

2.1. ារមរៀបចុំ Case 

   មដើមបីចាប់មផាើមមូលមដ្ឋេះមចញ វសីពីរហដលមូលភាជ ប់មៅមលើរជងុ ា៉ា ហែលហដលមានសុវតថិ
ភាព ដូចបង្ហា ញកនុងរបូភាព 20 បង្ហា ញ ពីសកមមភាព មូលមដ្ឋេះវសី សនទេះគុំរបខាងរបស់កុុំពយូ
ទ័រ។ មោក អ្នកោចបិទវាាលណាាន ារដុំម ើងរបព័នធ system ទុំងមូល របស់កុុំពយូទ័រ 
វាតាមពិតមានភាពចាុំាច់ សុំរាប់សនទេះ Case របស់ កុុំពយូទ័រ។ 

 

បនាទ ប់ពីមោកអ្នក ានមដ្ឋេះមចញវសី ហដលមៅរជុងមាខ ង panel ដូច បង្ហា ញកនុង របូភាព 21 

មោកអ្នកទញសនទេះគុំរបមចញពី case។ 



 

មរាយមពលមដ្ឋេះមចញ panel មោកអ្នកោចមដ្ឋេះមចញរបអ្ប់ចាប់ Hard Disk ហដលបង្ហា ញ
ដូចកនុងរបូភាព 22 ខាងមរាមមនេះ 

 

មដ្ឋេះមចេ មួយមចញពីរបអ្ប់ hard drive 



 

មរាយពីមូលមដ្ឋេះមចញវសី មោកអ្នកោចមដ្ឋេះមចញ ថ្តរបអ្ប់ drive ហដល មានវសីបី
មូលភាជ ប់គ្នន  ដូចបង្ហា ញកនុងរបូ 23។ 

 

មរាយមពលមដ្ឋេះមចញរបអ្ប់ Hard Drive ពីកនុង case ហដលបង្ហា ញ ដូចកនុងរបូ 25 មោកអ្នក
ម ើញ power supply មៅរជុងខាងសាា ុំនដ។ របអ្ប់ពែ៌សាវ យ violet plastic box at the មៅ
ខាងមលើមឆវងនដគឺ សុំរាប់កង្ហា រតជាក់ មៅពីមុខ្ case មធវើ CPU ទុំងមូលរតជាក់។ 



 

បនាទ ប់មកមោកអ្នកាច់មចញ បនទេះ I/O panel មដើមបីដុំម ើង motherboard បចេូ លហដលមាន
កាល Connector ោនមចញ មកមរត។ 

 

ចុចមលើ custom I/O កនុងកហនលង 



 

បនាទ ប៉ាពីដុំម ើងបចេូ លបណាា កាល I/O មោកអ្នកមធវើហតសរត់ សាក លបង motherboard 

មដ្ឋយបមងកើតមោយចាស់ោស់ជាមួយបណាា  connector មៅ ខាងមរាយមលើ motherboard។ 

3.4.2. ដុំម ើង Motherboard 

មៅមលើ motherboard មានសមាសធាតុជាមរចើនហដលរតូវដុំម ើងវា ហដលរមួមានដូចជា VGA, 

CPU, RAM កង្ហា  ហដលរតជាក់។ 

3.4.2.1. ដុំម ើង CPU 

មដើមបីដុំម ើង Pentium D processor មោកអ្នកចុចមលើនដគ្នន ស់ របស់ socket រចួទញមលើក
ម ើងមលើ ដូចបង្ហា ញកនុងរបូភាព 28។ បនាទ ប់ មកមោកអ្នក មលើវាមោយរតង់ម ើងមលើ មសមើ

និងមុុំហកង មទើបោចដុំម ើង CPU ាន។ 



 

មរាយពីមដ្ឋេះមចញគនលឹេះ បនាទ ប់មកមោកអ្នកម ើញបនទេះហដកមោែ: ហដល ដ្ឋក់រគប់ពីមលើ 
និងមលើវាមចញម ើងមលើ ខាងមរាមមនេះជា Socket 775។ 

 



 

ជាមួយាល សទិចសុំហប៉ាត ោចមដ្ឋេះវាមចញមរតានដូចបង្ហា ញកនុងរបូភាព 31 

 

មរៀបចុំ socket មរតៀមដ្ឋក់ processor 

មដ្ឋេះមចញ processor ពីកនុងាល សទិចហដលផទុកវាកនុង processor box មោកអ្នក ោចរកាទុក
របអ្ប់ារ រ មៅមពលហដលមដ្ឋេះមចញពី motherboard យកមក ដ្ឋក់។ 

 



 

មដ្ឋេះាល ស់សទិចារ រមចញពី processor 

ជុំោនបនាទ ប់មក រតូវដ្ឋក់ទីតាុំង processor ហដលមានរាងរជុងរតីមាែមៅ មលើហដលរតូវ
តាមរជងុគុំនូសរបស់វា។ 

 

បចេូ ល processor មៅកនុង Socket 

 

បនាទ ប់មកមទៀតដ្ឋក់ហដលមោែ:ហដលានបឈឈរចុេះមរាម ដ្ឋក់មោយចុំពីមលើ processor 

ជាមួយ socket ដូចបង្ហា ញកនុងរបូភាព 34។ ចុំណាុំ សនទេះហដកមោែ:មសាើងសុំរាប់ារ រ 
មិនមោមដ្ឋេះមចញ Processor។ ាល ណាបនទេះមោែ;រតូវានបិទពីមលើ Processor មិនង្ហយ
នឹងមដ្ឋេះមចញាន។ 



 

បិទបនទេះមោកែ: 

 

មរាយពីដ្ឋក់បនទេះមោែ:រចួបិទនដគ្នន ស់ពីមលើ socket ដូចបង្ហា ញកនុងរបូភាព 35 នដគ្នន ស់
មនេះមរបៀបាននឹងចាក់មសា។ 

 

មមមរៀនទី៤ ារដុំម ើង :memory 

ារដុំម ើង memory គឺជាារង្ហរបុំផុត មុនមពលចាប់មផាើមបចេូ ល memory module រតូវមមើល
មជើង module របស់វាជាមុនមោយានចាស់ ោស់មទើបដុំម ើង។ របមភទ Intel 

D945GCZLR motherboard មាន dual-channel memory ជាអ្នកហបងហចក memory ានលអ
របមសើរជាង channel មទល។ របមភទ slot ហដលមៅជិតបុំផុត processor គឺជា Channel A  

DIMM0; និងបនាទ ប់មក Channel A, DIMM1; Channel B, DIMM0; និង Channel B, DIMM1។ 
មយើងោចដុំម ើង memory module មួយមៅកនុង Channel A និង Channel B ទីពីរ។ ដូច
បង្ហា ញកនុងរបូភាព 36។ 
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ារដុំម ើងរបមភទ DIMM RAM socket 

 

ជាមួយលកខែ:ហដលមាន Channel A, DIMM0 slot សថិតមៅបចឈរ មពលដុំម ើងមលើ slot 

ទុំងពីររតូវមរបើរមាមនដរញុចុេះមរាមមលើ DIMM រែូតដល់ វាចូលមពញមលញ ដូចបង្ហា ញ
កនុង របូភាព 37។ មរាយមពលដុំម ើងរញុចុេះមរាម គនលឹេះចាក់មដ្ឋយសវ័យរបវតាិ មៅមលើ 
DIMM ជាប់តឹងហែនលអ។ របសិនមបើចង់មដ្ឋេះ មចញមដ្ឋយមរបើនដទញគនលឹេះមចញពី DIMM 

បនាទ ប់មកចាប់ទញមចញ។ 

 

ដ្ឋុំ DIMM មដ្ឋយសងកត់ចុេះមរាមយ៉ាហែន 

មដើមបីដុំម ើង DIMM ទីពីរមោកអ្នកមរបើដូចវធីិខាងមលើ។ 



 

បចេូ ល DIMM ទីពីរមៅកនុង Channel B, DIMM0 slot 

 

មុនមពលមោកអ្នកដុំមែើ រារ រតូវមផទៀងផ្ទទ ត់មមើលមលើគនលឹេះ ទុំងពីរានចាក់ជាប់ មោក 
DIMM ទុំងសងខាងហដរឬមៅ បង្ហា ញកនុងរបូភាព 39។ 

 

មផទៀតផ្ទទ ត់មមើលមលើ DIMM ទុំងពីរចាក់ជាប់ឬមៅ 

ជាមួយ processor និង memory ហដលានដុំម ើងរចួ មោកអ្នកនឹង ដុំម ើង motherboard កនុង
ធុង case។ មុនមពលមោកអ្នកមធវើ រតូតពិនិតយមលើ ឯកសារ motherboard មដើមបីសុំមរចចិតា
ដុំម ើង របសិនមបើារដុំម ើង jumper រតូវារបមងកើត។ របមភទ Intel D945GCZLR មរបើ 
jumper ហតមួយគត់។ មៅមលើ motherboard របស់មយើង jumper រតូវានបមងកើតយ៉ាងរតឹមរតូវ
មដ្ឋយមរបើ default។ 



មមមរៀនទី៥ ដុំម ើង :Motherboard 

ារដុំម ើង motherboard គឺមរបើរយេះមពលយូរជាងមគដុំម ើងជា ជុំោនៗ មរ េះវាមានាប
ជាមរចើនហដលរតូវភាជ ប់មៅជាមួយ ឧបករែ៍មផេងៗ ដូមចនេះមោកអ្នករតូវមរបើរយេះមពលមដើមបី
មផទៀងផ្ទទ ត់ ារភាជ ប់មោយានរតឹមរតវូ 

មុនមពលមោកអ្នកចាប់មផាើមដុំម ើង motherboard មរបើរកដ្ឋស់ ឬកហនេងនដ ជូតមលើ 
processor មោយរជេះធូលីបនាទ ប់មកោប Silicon មលើវាដូចបង្ហា ញ កនុងរបូភាព 40។ 

 

3.4.3.1. ដុំម ើង motherboard មដ្ឋយសុវតថិភាព 

មដើមបីចាប់មផាើម ដុំម ើងបនទេះ motherboard មៅកនុង case ដូចបង្ហា ញ កនុងរបូភាព 41។ មោក
អ្នករតូវរបុងរបយ័តន មលើ panel I/O connector ហដល មៅខាងមរាយ motherboard ជាមួយរនធ 

I/O ជាមរចើន។ 

 

សនលឹកបនទេះ motherboard ដ្ឋក់ចុំទីតាុំង 
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មុនមពលមោកអ្នកមូលភាជ ប់ motherboard មដ្ឋយសុវតថិភាព រតូវមផទៀតផ្ទទ ត់ I/O connector 

ខាងមរាយសុំោត់ ដូចបង្ហា ញកនុងរបូភាព 42។ 

 

មផទៀតផ្ទទ ត់ពិនិតយមមើលមលើ connector ខាងមរាយយ៉ាងរតឹមរតូវ 

បនាទ ប់មកមោកអ្នក ចាប់វសីមលើរជុង motherboard ទុំងអ្ស់ ដូចបង្ហា ញកនុង របូភាព 43 ។ 

 

ដុំម ើងបណាា វសីទុំងអ្ស់មៅកនុងរនធ motherboard មដ្ឋយសុវតថិភាព 

3.4.4. ដុំម ើងហដករតជាក់ CPU Cooler 

របមភទ Pentium D 940 processor មាន TDP (Thermal Design Power) មួយហដល មានតនមល 95

វា៉ាត។ ដុំម ើង Processor កុុំពយូទ័ររតូវហតដុំម ើង ហដករតជាក់របស់ CPU មដើមបីជួយាត់បនថយ
សីតុែា ភាព ហដលបមចេញមដ្ឋយ CPU របសិនមបើគ្នម នហដករតជាក់ និងកង្ហា បណាា លមោយ

មឆេះខូ្ច CPU។ 



 

ារដុំម ើងហដករតជាក់ដ្ឋក់មលើ CPU 

មរាយពីដុំម ើងរចួ មោកអ្នកចាប់មចេ វសីបួនមោយជាប់ជាមួយ motherboard 

 

ចាប់វសីសុវតថិភាពទុំងបួនមលើ CPU 

ជុំោនបនាទ ប់មកភាជ ប់ថាមពល របស់កង្ហា  ដូចបង្ហា ញកនុងរបូភាព 46 



 

ភាជ ប់ថាមពលកង្ហា  fan power 

3.4.4.1. ារភាជ ប់ា៉ា ហែល switch និងាប 

ហដលករតជាក់ CPU ានដុំម ើងរចួមែើយ ជុំោនបនាទ ប់មកគឺរតូវហតភាជ ប់ switch ខាងមុខ្
និងបណាា ាបមៅមលើ motherboard។ មុនមពលមោកអ្នក ចាប់មផាើមភាជ ប់ បណាា ា៉ា ហែល
ាបខាងមុខ្ រតូវកុំែត់ាបមោយានចាស់ ោស់។ ម ម្ េះាបនីមួយៗ មានដ្ឋក់
ម ម្ េះដូចជា “Power,” “Reset,” និង “HDD LED.” ហដលមាន អ្ធិបាយ បង្ហា ញ រាប់មៅ
ខាងមុខ្ា៉ា ហែលមជើង pin មៅមលើ motherboard មដើមបីបមងកើត មោយ ានចាស់ ោស់ភាជ ប់
ជាមួយាប រតឹមរតូវមៅកនុងមជើង pin។ មៅមលើ motherboard មានមជើង pin រតូវានដ្ឋក់ 
ពែ៌កូដ ដូចបង្ហា ញកនុងរបូភាព 47 បង្ហា ញ pin សុំរាប់ Hard Drive Activity LED (ពែ៌
មលឿង), Reset Switch (ពែ៌សាវ យ), Power LED (ពែ៌នប), និង Power Switch (ពែ៌
រកែម)។ 

 Power Switch និង Reset Switch connector មិនោចភាជ ប់ ជាមួយគ្នន ានម ើយ។ 

 Hard Drive Activity LED គឺរតូវានបង្ហា ញប៉ាូលហដលភាជ ប់ជាមួយដី ពែ៌មចម  មៅ
មលើមជើង Pin 3 សញ្ញ រកែម មលើ Pin 1។ 

 Power LED connector មលើ Intel motherboard អ្នុញ្ញ តាិមោយ មានាបពីទីតាុំងសុំ
រាប់ Power LED។ 



 

មៅខាងមុខ្ា៉ា ហែល connector pin របស់ Intel 

 

ាបនីមួយៗ ភាជ ប់ Hard Drive Activity LED, Reset Switch, Power LED, និងាប 
Power Switch មៅមលើ motherboard ដូចបង្ហា ញកនុងរបូភាព 48។ 

 

3.4.4.2. ភាជ ប់ USB port ខាងមុខ្ 

 

របមភទធុង Antec BK640B case មានផគត់ផគង់ា៉ា ហែល USB 2.0 port មៅខាងមុខ្
មានហតរបមភទ Intel D945GCZLR motherboard។ 



 

USB connector មៅខាងមុខ្ 

 

មដើមបីា៉ា ហែល USB ខាងមុខ្ដុំមែើ រារ មោកអ្នករតូវភាជ ប់ាប USB មៅមលើ 
internal connector ដូចបង្ហា ញកនុងរបូភាព 50 ខាងមរាមមនេះ។ 

 

 3.4.4.3. ភាជ ប់ IEEE-1394a (FireWire) port 

របមភទ Antec BK640B case មានផគត់ផគង់ FireWire (IEEE-1394a) port មៅខាងមុខ្មួយ សុំ
រាប់ហតចុំម េះរបមភទ Intel D945GCZLR motherboard ហដលមានផគត់ផគង់ internal connector។ 



 

3.4.4.4. ភាជ ប់ាប audio port ខាងមុខ្ 

របមផទ Antec BK640B case មានផគត់ផគង់ា៉ា ហែល audio port ពីរមៅខាងមុខ្គឺ Line Out 

និង Mic In។ 

ារភាជ ប់ាប  audio 

3.4.5. ដុំម ើង Card ទូរទសេន៍ 

មគោចមរបើ Card ទូរទសេន៍ដុំម ើងមលើ motherboard ានហដលមាន ដូចជារបមភទ card 

Hauppauge WinTV-PVR-150 មដើមបីចាប់ដុំម ើងរតូវមដ្ឋេះ មចញវសីមដ្ឋយសុវតថិភាព ពីមលើ 
slot ដូចបង្ហា ញកនុងរបូភាព 53។ 

មដ្ឋេះមចញវសីមដ្ឋយសុវតថិភាពមលើ slot 
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មរាយមពលមូលមដ្ឋេះមចេ វសីមចញពីរជុងននធុង case ដូចបង្ហា ញកនុង របូភាព 54។ 

មដ្ឋេះមចេ វសីមចញពីគុំរប 

មរជើសមរ ើសមលើ slot ណាមួយហដលដុំម ើងជាមួយ PCI expansion slot មលើ  motherboard 

មោកអ្នកោចាច់មចញមចាលាន។ 

ាច់មចញសនទេះគុំរប expansion slot 

បនទេះ Hauppauge WinTV-PVR-150 ដុំម ើងកនុង expansion slot. មៅមលើ motherboard។ 
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រញុសងកត់ card ទូរទសេន៍ចុេះមរាមចូលកនុង expansion slot 

ជុំោនបនាទ ប់មកមោកអ្នកចាប់ វសីមោយជាប់ជាមួយរទនុង case មោយមាន សុវតថិភាព
បុំផុត។ 

ចាប់ Card ទូរទសេន៍ជាមួយរជងុននធុង 
Case 
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ជុំោនបនាទ ប់មោកអ្នកភាជ ប់ាបថាមពល power ពី power supply មៅ motherboard។ ហដល
មាន ATX power connector គឺ 24-pin connector មៅមលើ motherboard។ 

ភាជ ប់ ATX power connector 

បនាទ ប់មកមទៀត processor រតូវារថាមពលពី motherboard តាមសាង់ដ្ឋ standard ATX ហដល
មាន ATX12V connector។ 

ភាជ ប់ ATX12V power connector 

ភាជ មបើាបញី female Molex (សុំរាប់ hard drive) ពី power supply ដូច បង្ហា ញកនុងរបូភាព 60។ 
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ភាជ ប់ា៉ា ហែល LED ពែ៌មខ្ៀវមៅ power supply connector 

 របមភទ Antec BK640B case មានផគត់ផគង់ថ្តពីរសុំរាប់ដុំម ើង Driver ហដល មានទុំែុំ 5.25″ 

មៅមលើគុំរបនីមួយមោកអ្នកោចមដ្ឋេះមចញ មដ្ឋយមរបើនដាន។ សុំរាប់ដុំម ើង CD-ROM ឬ 
DVD writer ក៍ានហដរ។ 

មដ្ឋេះមចញជ័រពីថ្តសុំរាប់ដ្ឋក់ drive 

មុនមពលដុំម ើង drive មោកអ្នករតូវមផទៀតផ្ទទ ត់មមើល master/slave jumper មដើមបីបមងកើតវាជា
មុនសិន។ របសិនមបើមោកអ្នកដុំម ើង Hard Jumper ជា Master មនាេះ CD-ROM, DVD 

បមងកើតជា Slave។ 

ភាជ ប់ាប ATA មៅ optical drive 
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រញុបចេូ ល optical drive មៅកនុង case រចួមែើយភាជ ប់ាប ATA ជាមួយរបអ្ប់ drive។ ដូច
បង្ហា ញកនុងរបូភាព 63។ 

មៅ optical drive មៅកនុងថ្ត drive 

ជុំោនបនាទ ប់មោកអ្នកមូលវសីបួនភាជ ប់ទុំងសងខាងរបអ្ប់ Drive 

ភាជ ប់មចេ មលើ optical drive ទុំងបួនមោយមានសុវតថិភាព 

ជុំោនបនាទ ប់ភាជ ប់ាបថាមពលមៅមោយ drive។ មរជើសមរ ើសាបមួយ power ហដលមចញ
មកពី power supply និង Molex connector មៅមលើ drive power connector ដូចបង្ហា ញកនុងរបូ
ខាងមរាម។ 

ភាជ ប់ាបថាមពល power មៅ optical 

drive 
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ជាមួយ optical drive ហដលានដុំម ើង ជុំោនបនាទ ប់គឺដុំម ើង hard drive មោកអ្នកោច
មដ្ឋេះវាមចញមកដុំម ើងខាងមរតាន។ 

ទញថ្ត hard drive មៅខាងមលើ 

មូលវសីមដ្ឋេះមចញទុំងសងខាង ដូចបង្ហា ញកនុងរបូភាព 67។ 

មូលភាជ ប់ថ្ត hard drive ជាមួយវ ី
សមួយ 
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ជុំោនបនាទ ប់មោកអ្នកចាប់ដុំម ើង hard drive កនុងខាងមរាមរបអ្ប់ hard drive។ មគោច
ដុំម ើងាន Hard Disk ពីរមៅបីានកនុងរបអ្ប់មនេះ។ 

មូលភាជ ប់វសីទុំងបួនភាជ ប់ Hard Drive 

បនាទ ប់មកភាជ ប់ាប S-ATA data មៅកនុង drive នីមួយៗដូចបង្ហា ញកនុងរបូភាព 69។ ាប S-

ATA connector មានគនលឹេះ L-shaped slot។ 

ភាជ ប់ាប S-ATA data មៅ drive 

នីមួយៗ 

បនាទ បមកមទៀតមោកអ្នកដុំម ើងាបទិននន័យ data cable ភាជ ប់ទុំងពីរ drive មៅកនុងសុំែុុំ
របអ្ប់មៅរជុងខាងមរាមមនេះ case។ 
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ភាជ ប់ាប S-ATA power មៅ drive 

នីមួយៗ 

រញុរបអ្ប់សុំែុុំ  hard drive បចេូ លមៅកនុង case ដូចបង្ហា ញកនុងរបូភាព 71 រចួមែើយចាប់មចេ
វសីមោយជាប់។ 

ទញថ្ត hard drive ចូលមៅកនុង
ធុង case 

ជុំោនចុងមរាយបុំផុតដុំម ើង drive គឺភាជ ប់មៅាបទិននន័យ data cable មៅ motherboard។ 
ាប S-ATA data ពី hard drive នីមួយៗោចភាជ ប់មៅបួន S-ATA port មលើ motherboard។ 
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ភាជ ប់បណាា ាប S-ATA data មៅ 
motherboard 

ជុំោនបនាទ ប់មកមទៀតភាជ ប់ាប IDE មៅពី CD-ROM ឬ DVD មៅមលើ motherboard ដូច
បង្ហា ញកនុងរបូភាព 73។ 

ភាជ ប់ាប ATA data មៅ motherboard 

Posted in មមមរៀន, មមមរៀន Upgrading PC |  

មមមរៀនទី៧ :Win7 & 8 Boot USB 

Posted on by TEAV Chhun Nan (ទុំនាក់ទុំនង ផាយ ែិជជកមម 077778647-070778647)  

មមមរៀនទី៧: Windows 7 & 8 ោចដុំម ើងតាម USB Flash 

បមរងៀនមដ្ឋយមោករគូ: ទវ ឈុនែន 

រពឹទធបរសុ មោវទិាល័យ វទិាសាស្រសា និង បមចេកវទិា 

នន សាកលវទិាល័យកមពុជា 

Tel: 077778647-070778647-0977778647 

Yahoo, Skype, google: chhunnan 
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មោកអ្នកហដលធាល ប់ហតដុំម ើង Window 7 & 8  តាមសីុឌី មនាេះហតងហតមានបញ្ា មផេងៗដូច
ជា សីុឌីទុកមិនានយ៉ាូរោច ាត់, សីុឌីោចមានសាន មកូដ មិនោចដុំមែើ រារានលអ, យឺ
ត។ មៅមពលមនេះមកមងោយធីមបៀលរាយ សូមហែនាុំពីរមបៀបហកនឆន USB Flash របស់អ្នក
មោយោចដុំម ើង Window 7 & 8 ាន )ឈូស Window តាម Flash)។ 

សូមអ្នុវតាតាមជុំោ នខាងមរាមតាមលុំដ្ឋប់់ៈ 
១.  ចុចមលើ Key Window + R រ ឺចុចមលើ Key Window រចួវាយ កយ Run រចួចុច Enter 

បនាទ ប់ ពីទទួលានផ្ទទ ុំង Run ខាងមរាមរចួមក វាយ កយ cmd រចួចុចមលើ Enter ដូចរបូខាង
មរាម់ៈ 

២. មនាេះមោកអ្នកនឹង
ទទួលានផ្ទទ ុំង Command Prompt ពែ៌មចម  រចួវាយ កយ diskpart 

រចួចុច Enter 

៣. រចួវាយ list 

disk រចួចុច Enter  
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៤. រចួវាយ select 

disk 1 រចូចុច Enter (សូមមដ្ឋតហត USB Flash ណាហដលមោក យកមកមធវើភាជ ប់នឹងកុុំពយូទ័រហត
ប៉ាុមនាេះ។) 

៥. រចួវាយ កយ 
clean រចួចុច Enter 

៦. សូមវាយ កយ 
create partition primary រចួចុច Enter 
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៧. បនាទ ប់វាយ កយ 
select partition 1 រចួចុច Enter 

៨. សូមវាយ កយ 
active រចួចុច Enter 

៩. សូមវាយ កយ 
format FS=FAT32 រចួចុច Enter 
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១០. បនាទ ប់មក
សូមរង់ចាុំដល់ដុំមែើ រារ Format ចប់ដល់ ១០០% មែើយមនាេះសូមវាយ assign រចួចុច 
Enter 

១១. រចួចុង
មរាយវាយ កយ Exit រចួចុច Enter បនាទ ប់មកសូមបិទផ្ទទ ុំង ារង្ហរមនេះមចាល។ 

http://itcambo.com/wp/wp-content/uploads/2014/10/Computer-upgrade49.jpg
http://itcambo.com/wp/wp-content/uploads/2014/10/Computer-upgrade50.jpg


១២. បនាទ ប់មក
សូមដ្ឋក់សីុឌី Window 7 រ ឺWindow 8 ចូលកនុង CDROM របស់មោកអ្នក រមឺបើមាន File 

Window 7.iso សូម Mount ចូលកនុងសីុឌីបមញ្ជ តរបស់អ្នក។ បនាទ ប់មកមបើក ចូលកនុងសីុឌី
មនាេះ មែើយចុច Ctrl + A (Select All) រចួចុច Ctrl + C មដើមបីចុំលង )Copy) បនាទ ប់មកចូលមៅ
កនុង USB Flash របស់អ្នករចួចុច Ctrl + V (ផាិត) ។ សូមរង់ចាុំដល់ ដុំមែើ រារ Copy ចប់។ 

Posted in មមមរៀន, មមមរៀន Upgrading PC |  

មមមរៀនទី៨ ដុំម ើង :Win 8តាម USB 

Posted on by TEAV Chhun Nan (ទុំនាក់ទុំនង ផាយ ែិជជកមម 077778647-070778647)  

មមមរៀនទី៨: ដុំម ើង Win 8តាម USB 

បមរងៀនមដ្ឋយមោករគូ: ទវ ឈុនែន 

រពឹទធបរសុ មោវទិាល័យ វទិាសាស្រសា និង បមចេកវទិា 

នន សាកលវទិាល័យកមពុជា 

Tel: 077778647-070778647-0977778647 

Yahoo, Skype, google: chhunnan 

ដុំម ើង Windows 8 Developer Preview តាម USB Flash 

មយើងដឹងមែើយថា Windows 8 ជារបព័នធរបតិបតាិារថ្មីមួយរបស់ Microsoft ហដលជាជុំនាន់
បនាទ ប់ពី Windows 7 ។ ឥ ូវមនេះ រកមុែ ុន Microsoft ានមចញនូវ Windows 8 ជុំនាន់ 
Developer Preview សរមាប់ឲ្យមធវើារសាកលបងមរបើរាស់ជាមួយនឹង លកខែ់ៈពិមសសថ្មី
ហដលនឹងមានកនុងជុំនាន់ផលូវារ ។ 
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បញ្ជ ក់៖ Windows 8 Developer Preview មនេះជាជុំនាន់សរមាប់ឲ្យអ្នកមធវើារសាកលបងមរបើ
មៅមលើលកខែ់ៈថ្មីហដល មានមៅកនុង ជុំនាន់មនេះហតប៉ាុមណាណ េះ ។ 

មុននឹងដុំម ើង 

 រតូវមាន Flash ហដលមានទុំែុំតិចបុំផុត ៤ GB 

 Soft Windows 8 Developer Preview ោច download ពីមគ
ែទុំព័រ http://www.windows7hacker.com/index.php/2011/09/download- and-create-

windows-8-developer-preview-bootable-usb-drive/ ហដលមាន Extension ISO 

 Software Windows7-USB-DVD-tool សរមាប់មធវើឲ្យ Flash មនាេះោច Boot ាន )មាន
កនុង CD របស់ទសេនាវដាីោន មលខ្ ៣១ ឬ ោច download. 

រមបៀបដុំម ើង Windows7-USB-DVD-tool 

Windows7-USB-DVD-tool ជាកមមវធីិហដលោចមធវើឲ្យ Windows ដុំម ើងតាម USB Flash ាន 
។ ជាជុំោនដុំបូងអ្នករតវូ ចុចពីរដងមៅមលើ File Windows7-USB-DVD-tool.exe បនាទ ប់មក
ចុច Next 

រចួមកចុច Install និង រង់
ចាុំរែូតដល់ Finish ជាារមស្សច។ 
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រមបៀបមរបើកមមវធីិ Windows7-

USB-DVD-tool 

អ្នករតូវ Start រចួចូល Program រក Windows7-USB-DVD-tool (ដូចរបូខាងមរាម) 

បនាទ ប់មកផ្ទទ ុំងរបស់
កមមវធីិមនេះនឹងមបើកម ើង មែើយអ្នករតូវចុច Button Browse មដើមបមីធវើារមរជើសមរ ើស file ISO 

របស់ Windows 8 បនាទ ប់មកចុច Next ។ 

មៅកនុងដុំណាក់ាលមនេះ
អ្នករតូវមធវើារមរជើសមរ ើសយក USB Flash ឬ DVD របសិនមបើអ្នកចង់មធវើឲ្យវា Boot ពី Flash 

សូមចុចមៅមលើ USB device ។ 
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ចុំហែកឯចុំែុចមនេះ
វញិអ្នករតូវមធវើារមរជើសមរ ើសយក Flash ហដលអ្នកចង់មធវើារឲ្យវា Boot មនាេះ បនាទ ប់មកចុច 
Begin Copying។ 

មែើយវានឹងមធវើារ 
Format បនាទ ប់មកពនាល  file ISO មនាេះរចួ Copy ចូលមៅកនុង Flash របស់អ្នក  មៅមពលហដល 
Copy ចប់ Flash របស់អ្នកោចមធវើារ Boot ាន។ 

រមបៀបហក BIOS ឲ្យ
កុុំពយូទ័រ Boot តាម USB Flash 
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ារចុច Key មដើមបចូីល BIOS មានមរចើនរបមភទមៅតាមមា៉ាកមា៉ា សីុន ដូចជា ៖  Dell ចុច F2, 

Sony ចុច F11, ឬ ចុច Delete របសិនមបើមា៉ា សីុនមនាេះជាមា៉ា សីុន Clone ។ 

មដើមបដីុំម ើង Windows 8 ពី Flash អ្នករតូវមដ្ឋត Flash របស់អ្នកជាមុន មែើយកុំែត់ BIOS 

របស់កុុំពយូទ័រឲ្យ Boot ពី USB Flash មុនមគ ហដលារកុំែត់មនាេះមានមៅកនុង Boot Menu ។ 

បនាទ ប់មកមធវើារ Save 

មដ្ឋយចុច F10 និង Restart មា៉ា សីុនមនាេះវានឹង Boot ពី USB Flash របស់អ្នក ។បនាទ ប់ពី
ដុំម ើង Windows 8 ចប់។ មៅមពលហដលមយើងដុំម ើង Windows 8 មនេះចប់មយើងនឹងម ើញ 
Interface ដុំបូង )ដូចខាងមរាម)។ 

មនេះជា Windows 
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Explorer ថ្មីរបស់ Windows មាន Style ស្សមៅងមៅនឹង Office 2010 ហដរ ។ 
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មមមរៀនទី៩ ដុំម ើង :Windows 7 

Posted on by TEAV Chhun Nan (ទុំនាក់ទុំនង ផាយ ែិជជកមម 077778647-070778647)  

ដុំម ើង Windows 7 ពីដុំបូង 

មមើល ារហែនាុំតាម វមីដអូ្ 
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ជុំោនទី១: មបើកកុុំពយូទ័រ ចុច press Del ឬ F2 (តាមរបមភទ mainboard) ចុចមលើ enter ចូល 
system BIOS។ 

ជុំោនទី២:
ចូល Boot menu មរជើសមរ ើស Boot From CD/DVD។ 
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ជុំោនទី៣:
ចុច F10 មដើមបី save ារដុំម ើង និងបចេ ប់ BIOS មែើយ reset កុុំពយូទ័រ។ 

ជុំោនទី៤:បចេូ ល
ថាស Windows 7 DVD កនុង DVD drive មែើយ start up ចូលកុុំពយូទ័រ computer, Windows 7 

នឹង loading files។ 
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ជុំោនទី
៥:មរជើសមរ ើស: ភាសាមដើមបីដុំម ើង Time and currency format, Keyboard ចុចមលើ Next។ 

ជុំោនទី៦:
មរជើសមរ ើស Install Now របសិនមបើមោកអ្នកដុំម ើង install Windows 7។ មរជើសមរ ើស 
Windows 7 version ហដលចង់ដុំម ើង ‘Select the operating system you want to install‟ ។ 

http://itcambo.com/wp/wp-content/uploads/2014/10/Computer-upgrade66.jpg
http://itcambo.com/wp/wp-content/uploads/2014/10/Computer-upgrade67.jpg


ជុំោនទី៧:
ចុច ‘I accept the license terms‟ in „Please read the license‟ then ចុចមលើ Next។ 

ជុំោនទី៨:
មរជើសមរ ើស „Upgrade‟ កនុង ‘Which type of installation do you want‟ របសិនមបើមោកអ្នកចង់ 
upgrade ពី Windows version ចាស់ មៅ Windows 7, „Custom (advance)‟ របសិនចង់ដុំម ើងថ្មី 
new version។ 
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ជុំោនទី
៩:មរជើសមរ ើស Partition for installation, របសិនមបើកុុំពយូទ័រមានថាសរងឹ hard disk ហតមួយថ្ត 
វានឹងង្ហយស្សលួមរជើសមរ ើស ប៉ាុហនាមបើមានមរចើន Partition, មោកអ្នកពិនិតយមមើលមលើ Partition 

មដើមបីមរជើសមរ ើសមោយានចាស់។ 

ជុំោន
ទី១០:រង់ចាុំារដុំម ើង Windows ដុំមែើ រារ។ 
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ជុំោនទី
១១:វាយម ម្ េះ user account និងម ម្ េះ computer name មែើយចុច Next។ 

ជុំោនទី
១២:វាយមលខ្សមាៃ ត់ password សរមាប់គែនី account របស់អ្នក។ មោកអ្នកោច វាយ 
password hint មដើមបីជួយមពល មភលចមលខ្សមាៃ ត់ password កនុងមពលណាមួយ មែើយ ចុច
មលើ Next។ 
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ជុំោនទី
១៣:វាយមលខ្កូដ activation code ឬ key សរមាប់ license របស់មោកអ្នក មៅកនុង របអ្ប់ 
Product key box មែើយចុច Next។ 

ជុំោន
ទី១៤:មរជើសមរ ើសមដើមបាីរ រ Windows។ មរជើសមរ ើស Use recommended settings។ 
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ជុំោន
ទី១៥:បមងកើតមមា៉ាង Time zone មែើយចុច Next។ 

ជុំោនទី១៦:
មរជើសមរ ើសមលើបី option 3: Public Network, Work Network, Home។ 
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មមមរៀនទី១០ ចាប់មផាើមដុំម ើង :Windows 8 

Posted on by TEAV Chhun Nan (ទុំនាក់ទុំនង ផាយ ែិជជកមម 077778647-070778647)  

មមមរៀនទី១០: ចាប់មផាើមដុំមែើ រារដុំម ើង Windows 8 

បមរងៀនមដ្ឋយមោករគូ: ទវ ឈុនែន 

រពឹទធបរសុ មោវទិាល័យ វទិាសាស្រសា និង បមចេកវទិា 

នន សាកលវទិាល័យកមពុជា 

Tel: 077778647-070778647-0977778647 

Yahoo, Skype, google: chhunnan 

          ក. មរៀន ដុំម ើង Windows 8 ពី UBS 

ខ្. អ្នុវតាន័ មលើវមីដអូ្ ននារដុំម ើង Windows 8 តាមជុំោន 

ជុំោនទី១: មរាយពី boot ចូលពី DVD នឹងបង្ហា ញដូចខាងមរាម 

ជុំោនទី២:
មោកអ្នកមរជើសមរ ើសភាសា language settings  មុនមពល ចុច Next។ 
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ជុំោនទី
៣:ចុចមលើបូតុង Install Now 

ជុំោនទី៤:ជុំោនបនាទ ប់បចេូ លមលខ្ Windows 8 product key។ 
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ជុំោនទី៥:ចុចមលើ I accept the license terms មដើមបីអ្នុញ្ញ ត ដុំម ើង 

ជុំោនទី៦:មរាយមកមរជើសមរ ើស Custom: Install Windows only (advanced) មដើមបីសុំោត
ដុំម ើង Windows 8។ 
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ជុំោនទី៧:មរជើសមរ ើស ថ្ត drive ហដលមោកអ្នកចង់ដុំម ើងដ្ឋក់ Windows 8 ចូល។ ហដល
ជាទូមៅមគហតងហតមរជើសមរ ើស យក drive C ហដលជា primary drive របសិនមបើមោកអ្នក
មរជើសមរ ើស drive ខុ្សវានឹង ាត់ទិននន័យហដលមាន មលើថ្តមនាេះ។ 

http://itcambo.com/wp/wp-content/uploads/2014/10/Windows-85.jpg
http://itcambo.com/wp/wp-content/uploads/2014/10/Windows-86.jpg


ជុំោនទី៨:ករែីមនេះ មោកអ្នកមរជើសមរ ើស drive ានមែើយ មបើសិនចង់លប់ ទិននន័យ
មចាល ចុចមលើ delete មែើយ របសិនមបើ មានមមមរាគមរចើន format សុំោតមចាល។ 

ជុំោនទី៩:ាលណាចុចមលើ Drive options (advanced) នឹងម ើញារមរៀបចុំ partitions 

មរជើសមរ ើស Delete command មែើយចុច OK មដើមបីលប់ delete partition។ 
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ជុំោនទី១០:មោកអ្នកលប់ delete partition និមួយមចាល នឹងម ើញ ជុំោន បនាទ ប់ ចុច 
Next។ 

ជុំោនទី១១:ចាប់មផាើមដុំមែើ រារដុំម ើងមលើ Space ចុចមលើ Next, បមងកើត partition, format 
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វា។ 

ជុំោនទី១២:ារដុំម ើង Windows ចាប់មផាើមដុំម ើង copy files ពី DVD ចូលកនុង ថាសរងឹ 
hard disk។ 
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ជុំោនទី១៣:Windows នឹង restart បនាទ ប់ពីជុំោនទីមួយ ានបចេ ប់។ 

ជុំោនទី១៤:Windows 

Setup និងានដុំម ើងរគប់ devices ទុំងអ្ស់រចួ ready មដើមបីមធវើារមលើ Windows 8។ 

Windows នឹង restart មាងមទៀត។ 

ជុំោនទី១៥:Configuring មលើ Windows ាលណារបព័នធ system restarts នឹងបង្ហា ញារ
មរជើសមរ ើសពែ៌ color scheme សរមាប់ Windows 8 និង ម ម្ េះ PC name មពលមនេះមរជើស
មរ ើសពែ៌មខ្ៀវ light blue color scheme។ 
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ជុំោនទី១៦:មោកអ្នកមរជើសមរ ើស color schema និងម ម្ េះ កុុំពយូទ័រ របស់អ្នក។ 

ជុំោន
ទី១៧:មលើមអ្រកង់ បនាទ មបើ មោកអ្នកមរជើសមរ ើស រមបៀបចង់ sign on មៅ Windows 8 ដូចរបូ
ខាងមរាម។  មោកអ្នក ោចមរជើសមរ ើស sign កនុង local account ដូចជា Microsoft (email) 

account, ឬ Hotmail.com ឬ Live.com account ហដរ។ 
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ជុំោន
ទី១៨:មរាយពីាន Microsoft account ានចូលរចួ បង្ហា ញដូចខាង មរាម។ 

ជុំោនទី១៩:មពល
មនេះ មលើមអ្រកង់ screen វាហតងហតបាូរ ពែ៌ពីរបីដងខ្ែ:មពល ពីរបីនាទី ដុំមែើ រារ Setup។ 
មរាយ មកមទៀត ចាប់មផាើមដុំម ើង Installing App។ 
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ជុំោនទី២០:មរជើសមរ ើសចុង
មរាយ ននារដុំម ើង Windows 8 ានដុំម ើង apps ានដុំម ើងបចេ ប់។ 

មលើមអ្
រកង់ Start ារដុំម ើងានបចេ ប់មលើមអ្រកង់។ 

  

  

  

Posted in មមមរៀន, មមមរៀន Upgrading PC |  

http://itcambo.com/wp/?cat=76
http://itcambo.com/wp/?cat=95
http://itcambo.com/wp/wp-content/uploads/2014/10/Windows-818.jpg
http://itcambo.com/wp/wp-content/uploads/2014/10/Windows-819.jpg


មមមរៀនទី១១ ដុំម ើង :Windows 7 និង 8 

Posted on by TEAV Chhun Nan (ទុំនាក់ទុំនង ផាយ ែិជជកមម 077778647-070778647)  

មមមរៀនទី១១: រមបៀបដុំម ើង Windows 7 និង Windows 8 ដុំមែើ រារស្សបគ្នន នឹង Windows 

ហដលកុំពុងមរបើរាស់បចេុបបនន 

របិយមិតាមានបុំែងចង់មរបើរាស់កុំហែសាកលបងថ្មីរបស់របព័នធរបតិបតាិារ Windows 8 

ប៉ាុហនាមៅមានាររពយួារមមែ៍ខាល ចមានផលប៉ាេះ ល់ដល់របព័នធរបតិបតាិារហដលកុំពុងមរបើ 
រាស់សពវនថ្ៃ។ ខាងមរាមមនេះគឺជាារហែនាុំអ្ុំពីរមបៀបដុំម ើង Windows 8 ហដលនឹងមិន 

មធវើមោយមានផលោរកក់ប៉ាេះ ល់ដល់របព័នធរបតិបតាិារហដលកុំពុងមរបើរាស់មនាេះម ើយ 

និងជាពិមសសរបិយមិតាក៏ោចមធវើារមរជើសមរ ើសមរបើរាស់នូវរបព័នធរបតិបតាិារណាមួយក៏ 

ានតាមហដលខ្លូនមពញចិតាមទៀតផង។ 

Consumer Preview គឺជាកុំហែ Windows 8 ថ្មីហដលរតូវានដ្ឋក់បង្ហា ញវតាមានជូនដល់អ្នក 

មរបើរាស់ទុំងឡាយោចមានឱាសមដើមបីមធវើារមរបើរាស់សាកលបង ក៏ដូចជាមធវើារវាយ 

តុំនលចុំម េះរបព័នធរបតិបតាិារថ្មីរបស់ Microsoft ផងហដរ។ ោស្ស័យដូមចនេះមែើយមទើបកុំហែ 

ថ្មីមនេះមានដុំមែើ រារលអជាង និងមានរបសិទធិភាពជាង ជាពិមសសនាុំមកជូនអ្នកមរបើរាស់ 

មានលកខែ់ៈាន់ហតទូលុំទូោយជាង មបើមធៀបជាមួយកុំហែ Developer Preview ហដលាន 

ដ្ឋក់បង្ហា ញវតាមានាលពីឆ្ងន ុំកនលងមៅ។ 

ដុំណាក់ាលដុំបូង៖ 
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តុំរវូាររបូសណាា នរបស់មា៉ា សីុន 

-Processor មលបឿនអ្បបរមិា ១ GHz 

-RAM ១GB សុំរាប់កុំហែ Windows 8 32-bit និង ២GB សុំរាប់កុំហែ 64-bit 

-ទុំែុំ Hard disk ទុំមនរ៖ ១៦GB សុំរាប់កុំហែ 32-bit និង ២០GB សុំរាប់កុំហែ 64-bit 

-Card រាែវិក៖ DirectX 9 រខឺ្ពស់ជាងមនេះ 

-មដើមបីោចមរបើរាស់មុខ្ង្ហរ Touch screen តុំរវូមោយមោកអ្នកមរបើរាស់ឧបករែ៍ Tablet រ ឺ
ក៏មរបើរាស់មអ្រកង់ហដលោចមរបើរាស់មុខ្ង្ហរ Touch screen ។ ប៉ាុហនារបារមនេះមិនសូវជា 

ចាុំាច់មនាេះម ើយ។ 

-មដើមបីោចចូលមៅទញយកកមមវធីិថ្មីពី Windows Store មកមរបើរាស់តុំរវូមោយមា៉ា សីុនមាន 

ភាជ ប់របព័នធអីុ្នមធើហែត។ 

– USB មានទុំែុំតូចបុំផុត ៤GB រក៏ឺបនទេះ Disc DVD ទុំមនរនិងអ្មជាមួយមា៉ា សីុនហដលមាន 

Optical drive ោច Write DVD ានផងហដរ។ 

– មដើមបីោចដុំម ើង Windows 8 ានស្សបជាមួយគ្នន នឹងរបព័នធរបតិបតាិារហដលដុំមែើ រារ 
បចេុបបននកនុងមា៉ា សីុន មនាេះតុំរវូមោយមានរបមឡាេះ Hard disk ទុំែុំទុំមនរមដ្ឋយហ កមួយដូច 

ានមរៀបរាប់ខាងមលើរចួមកមែើយ រចួរតូវបាូរទីតាុំងរាល់ទិននន័យឯកសារទុំងឡាយមចញពី 

បរមិវែថ្មីមនេះមៅាន់បរមិវែថ្មីមួយមទៀតមដើមបចីាប់មផាើមដុំម ើង Windows 8 មដ្ឋយមិន
ភ័យ 

រពួយពីារាត់បង់ឯកសារទុំងមនាេះ។ 

ាររបងុមរបៀប 

ដុំបូងរតវូានចូលមៅទញយកកុំហែ Windows 8 Consumer Preview មដ្ឋយឥតគិតនថ្លមៅ 

ទីមនេះ( File មានទុំង់ជា iso និងមានទុំងកុំហែ 32-bit និង 64-bit)។ 

ចុំណាុំ៖ របសិនមបើកុុំពយូទ័ររបស់របិយមិតាមាន RAM ទុំែុំធុំជាង ៤GB ចូរមរបើរាស់កុំហែ 

64-bit មដើមបីមោយ Windows ោចដុំមែើ រារានាន់ហតលអ និងោចមរបើរាស់ានរគ្នប់ 

រគ្នន់តាមសមតថភាពហដល RAM មាន និងផទុយមៅវញិកុំហែ 32-bit ក៏រគ្នប់រគ្នន់ផងហដរ។ 

បនាទ ប់ពីទញយកមកានរចួរាល់មែើយ របិយមិតារតូវមរបើរាស់កមមវធីិមដើមបី Write កុំហែ 

Windows ចូលមៅកនុង DVD (របសិនមបើមា៉ា សីុនរបិយមិតាមាន Optical drive ហដលមានមុខ្
ង្ហរ 
ោច Write DVD) ។ របិយមិតាោចទញយកកមមវធីិ CDBunrnerXP មដើមបីមធវើារ Write ចូល 

កនុង DVD ។ 

ផទុយមកវញិ របសិនមបើមា៉ា សីុនរបិយមិតាមិនមាន Optical driveមដើមបី Writeជា DVD មទ,របិយ 
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មិតាក៏ោចមរបើរាស់ USB ជុំនួសមដើមបដីុំម ើង Windows 8 ានផងហដរ។ មដើមបីបមងកើត USB 

ោច boot ានរតូវាអ្នុវតាន៍តាមារហែនាុំដូចខាងមរាម៖ 

-មដ្ឋត USB មៅកុុំពយូទ័រ 
-របសិនមបើរបិយមិតាកុំពុងមរបើរាស់ Windows XP, មនាេះតុំរវូមោយរបិយមិតាដុំម ើងបហនថមនូវ 
កមមវធីិ Microsoft Image Mastering API V2 (ទញយកមៅទីមនេះ) ។ 

– បនាទ ប់មកមទៀតទញយក NET Framework 2.0 Service Pack 2 មៅទីមនេះរចួដុំម ើងកនុង 

មា៉ា សីុន។ 

របសិនមបើកុំពុងមរបើរាស់ Windows Vista រ ឺ7,ោចរ ុំលងដុំណាក់ាលទុំងពីរខាងមលើមនាេះ 

ាន។ 

– ទញយកកមមវធីិ Windows 7 USB/DVD Download Tool មដ្ឋយឥតគិតនថ្លមៅទីមនេះ បនាទ ប់ 

មកដុំម ើងមៅកនុងមា៉ា សីុនកុុំពយូទ័រ។ មនេះគឺជាកមមវធីិហដលអ្នុញ្ញ តមោយបមងកើតមុខ្ង្ហរ Boot 

ពី USB ។ 

ចុំណាុំ៖ របសិនមបើអ្នុវតាន៍មៅមែើយ ប៉ាុហនាមានមលចម ើងនូវពត៌មានសាីពីបញ្ា ទុំងឡាយ 

ដូមចនេះរតូវដុំម ើងកមមវធីិទុំងពីរហដលានហែនាុំខាងមលើមនាេះម ើងវញិ បនាទ ប់មកមទើបចាប់ 

មផាើមដុំម ើងនូវកមមវធីិទីបីមនេះ។ 

-បនាទ ប់ពីដុំម ើងរចួរាល់មែើយ មបើកកមមវធីិ Windows 7 USB/DVD Download Tool ម ើង។ 
បនាទ ប់មករតូវចុចមលើ Browser រចួហសវងរកម ម្ េះ file iso របស់ Windows 8 ហដលានទញ 

យករចួរាល់មនាេះ បនាទ ប់មកចុច Next។ 

– ជុំោ នបនាទ ប់ 
មរជើសមរ ើស –> USB Device រចួចុចមលើម ម្ េះនន USB ហដលានមដ្ឋតជាមួយ 

មា៉ា សីុន បនាទ ប់មកចុចមលើ កយថា Begin Copying មដើមបីមោយកមមវធីិចាប់មផាើមដុំមែើ រារ 
ចុំលងកុំហែ Windows 8 ចូលមៅUSB ។ 
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– កមមវធីិនឹង
ចាប់មផាើមចុំលងក៏ដូចជាបមងកើតនូវមុខ្ង្ហរហដលោចដុំម ើងរបព័នធរបតិបតាិារ 
ចូលកនុង USB។ ចុចមលើ កយ –> Eraser–> បនាទ ប់មកចុច –>Yes-> ផ្ទទ ុំងមួយក៏ផុសម ើង
មពល 

បនាទ ប់មក។ ដុំណាក់ាលមនេះ USB នឹងរតូវាន format មចាលទុំងស្សុង មែតុដូមចនេះតុំរវូ 
មោយមយើងយកឯកសារមចញពី USB ជាមុនសិន មុននឹងមុននឹងអ្នុវតាន៍។ 

– មៅមពល
ដុំណាក់ាលមនេះបចេ ប់ រតូវ Reboot កុុំពយូទ័រ។ មែើយរបសិនមបើមា៉ា សីុនរបិយមិតា 
មិនទន់ានមធវើារហកហរបមោយមានមុខ្ង្ហរោច Boot មចញពី USB (រពីឺ DVD drive) មនាេះ
មទ សូមចូលមៅាន់ BIOS របស់មា៉ា សីុនមដ្ឋយារចុចមលើប ូតុង F2 របឺ ូតុង Delete មៅមលើ 
Keyboard ។ បនាទ ប់មកចូលមៅរកមោយដល់ Menu Boot, រចួមធវើារផ្ទល ស់បាូរមលខ្មរៀងនន
មុខ្ 

ង្ហរ Boot របស់ USB (External Device) រក៏ឺOptical drive (CD/DVD) ម ើងមកមលើមគបងអស់។ 

– Save នូវអ្វីហដលានហកហរបមៅកនុង BIOS មនាេះ រចួ Reboot មា៉ា សីុនសារជាថ្មីមដើមបីចាប់មផាើម 

ដុំណាក់ាលដុំម ើង Windows 8 
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រមបៀបដុំម ើង 

បនាទ ប់ពីានមធវើារហកហរប BIOS និងភាជ ប់ USB ជាមួយកុុំពយូទ័រ រក៏ឺដ្ឋក់ DVD ចូលមៅកនុង 

Optical drive រចួមក របព័នធនឹងចាប់មផាើម Boot មចញពីឧបករែ៍ទុំងមនេះ។ Interface របស់ 

Windows 8 នឹងបង្ហា ញម ើង។ 

ជុំោ នដុំបូង ទមទរមោយ
មយើងមរជើសមរ ើសភាសា និងទុំរង់មពលមវោមរបើរាស់សុំរាប់ 

Windows 8 រចួចុច Next ។ 

ចុចមលើ កយ 
Install មៅជុំោ នបនាទ ប់ ,Click មលើ កយ –>យល់រពម–> រចួចុច Next មដើមបីបនា។ 
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ជុំោ នបនាទ ប់មកមទៀត, Windows 8 នឹងតុំរវូមោយអ្នកមរបើរាស់បុំមពញនូវមលខ្កូដមដើមបី 
បនាារដុំម ើងរបព័នធរបតិបតាិារ។ មនាេះគឺជាមលខ្កូដហដល Microsoft ផាល់ជូនមដ្ឋយឥត 

គិតនថ្លសុំរាប់អ្នកមរបើរាស់ទុំងឡាយមដើមបោីចមរបើរាស់សាកលបងនូវកុំហែថ្មីមនេះ។ 
ដូមចនេះ 

ចូរបុំមពញនូវមលខ្កូដខាងមរាមមនេះចូលមៅកនុងរបអ្ប់ហដលរតវូបុំមពញរចួចុច Next មដើមប ី
បនា៖ DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J 

ជុំមរ ើសពីរក៏មលចម ើង រតង់ចុំែុចមនេះរបិយមិតារតូវមរជើសយក –>Custom: Install Windows 

only (advanced)–> មៅខាងមរាម មដើមបដីុំម ើង Windows 8 ស្សបជាមួយគ្នន នឹងរបព័នធរបតិ 

បតាិារហដលកុំពុងមរបើរាស់រាល់នថ្ៃ ជុំនួសារមធវើារ Upgrade មដ្ឋយផ្ទទ ល់ពីរបព័នធរបតិ 

បតាិារហដលមរបើរាស់បចេុបបននមនេះ។ 

បនាទ ប់ពីមរជើស
មរ ើសរចួមក ផ្ទទ ុំងពត៌មានមួយក៏បង្ហា ញម ើងហដលអ្នុញ្ញ តមោយរបិយមិតា 
មធវើារមរជើសមរ ើសទីកហនលងហដលរតូវដុំម ើង Windows 8 ចូលមៅកនុងទីមនាេះ។ ចូរមរជើសយក 

កហនលងហដលានមរៀបចុំទុកពីមុខ្រចួជាមស្សចមនាេះ បនាទ ប់មកចុច Next ។ រង់ចាុំមួយរយ់ៈ 
មដើមបីមោយដុំណាក់ាលដុំម ើងបចេ ប់រចួរាល់។ 

មៅមរាយមពលារដុំម ើងរតូវានបចេ ប់រចួរាល់ កុុំពយូទ័រនឹង Reboot សារជាថ្មី។ មពល 

មនេះចូរដក USB រក៏ឺDVD មចញពីមា៉ា សីុនមដើមបកុីុំមោយមា៉ា សីុន Boot មចញពីឧបករែ៍ទុំង 

ពីរមនេះមទៀត។ មៅមពលដុំមែើ រារ Reboot ានបចេ ប់សពវរគប់ របព័នធនឹងចាប់មផាើមនូវ 
ដុំណាក់ាល Update ម ើងកុំហែថ្មី។ 

កនុងករែីរបិយមិតាដុំម ើង Windows 8 ស្សបជាមួយគ្នន នឹង Windows 7 មពលមនាេះនឹង 

មាន menu មួយានបង្ហា ញម ើង មដើមបមីោយមធវើារមរជើសមរ ើសរបព័នធរបតិបតាិារណា 

មួយមដើមបីដុំមែើ រារបនាមទៀត។ ចុំហែករបសិនមបើដុំម ើងជាមួយ Windows XP/Vista, 

ដុំមែើ រារនឹងBoot ចូលមៅាន់ Windows 8 ហតមាង។ 
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មៅ menu មនេះ សូមរបិយមិតាមរជើសមរ ើសយក Windows 8 Consumer Preview ។ 

ចាប់មផាើមដុំណាក់ាលបុំមពញ
ពត៌មានសុំរាប់ Windows 8 ។ ដុំបូងដ្ឋក់ម ម្ េះមោយកុុំពយូទ័រ 
មៅរតង់កហនលង PC Name បនាទ ប់មកចុច Next ។ 

-បនាទ ប់មកមទៀតមរ ើសយក –>Use express settings–>,បនាទ ប់មកបុំមពញម ម្ េះមរបើរាស់ (និង
មលខ្សុំង្ហត់សុំរាប់គែនីរបសិនមបើចង់ដ្ឋក់) រចួចុច Finish ។ 

ដល់ចុំែុចមនេះគឺ
របិយមិតាានបចេ ប់ដុំណាក់ាលដុំម ើង Windows 8 មែើយ។ Reboot មា៉ា សីុនមដើមបីចូលមៅ
មរបើរាស់សាកលបងនូវកុំហែថ្មីមនេះ។ 
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មុខ្ង្ហរថ្មីៗមួយចុំនួនមៅមលើ Windows 8 

មៅមរាយមពលដុំម ើងរចួរាល់ និង Reboot មា៉ា សីុនរចួមក, Interface Windows 8 មាន 

លកខែ់ៈខុ្សស្ស េះពី Interface របស់របព័នធរបតិបតាិារមផេងក៏ានបង្ហា ញមុខ្ម ើង 

មនាេះគឺជា Interface Metro ដ៏ថ្មីស្សឡាងរបស់របព័នធរបតិបតាិារថ្មីមនេះឯង អ្មមកជាមួយ 

នូវ icon មផេងៗជាមរចើនហដលោចទញបុំោស់ទីចុេះម ើងមទៀតផង។ 

របសិនមបើចង់
ចូលមៅាន់ interface Desktop Classic សូមចុចមលើ Menu Desktop មៅមលើ 
Interface Metro ជាារមស្សច។ កនុងមនាេះហដរប ូតុង Start ហដលធាល ប់ហតមានមលើរបព័នធរបតិ 

បតាិារមុនៗឥ ូវមនេះហលងមានមទៀតមែើយ។ 

មដ្ឋយហ ក
ផ្ទទ ុំងរបស់ Windows Explorer រកឺមមវធីិរគប់រគងរាល់កមមវធីិដុំមែើ រារ Task 

Manager ក៏រតូវានរចនាម ើងថ្មីស្សឡាងផងហដរ។ 
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Interface របស់ 
Windows Explorer មលើ Windows 8 

ផ្ទទ ុំង Task 

Manager 
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មុខ្ង្ហរ
រគប់រគងអ្ងគចងចាុំមលើ Windows 8 បង្ហា ញម ើងមានលកខែ់ៈហបបសាមចញជាង 

និងង្ហយស្សលួហសវងយល់ជាង។ 

ពី Interfacee Metro, របិយមិតាក៏ោចចូលមៅ Activate Internet Explorer មដើមបីចូលមរបើ 
រាស់IE 10 ហដលជាកុំហែថ្មីបុំផុតផងហដរ។ Interface របស់ IE10 មៅមលើ Metro និង IE10 

មៅមលើ desktop មានលកខែ់ៈខុ្សគ្នន ទុំងស្សុង។ ជាមួយ IE10 មៅមលើ Metro មានលកខ
ែ់ៈ 
របោក់របហែលគ្នន នឹងមលើឧករែ៍ Tablet ហដរ គឺមានមលចម ើងនូវ thumbnail របស់ tab 

ទុំងឡាយហដលកុំពុងហតមបើកមៅហផនកខាងមលើ។ មដើមបីបុំោស់ទីកហនលងរវាង tab ទុំងឡាយ 

មៅមលើ IE របស់Metro,របិយមិតារគ្នន់ហត Right Clik មលើទីតាុំងណាមួយមៅមលើមគែទុំព័រជា 

ារមស្សច។ 

Microsoft ក៏មានដុំម ើងមកជាមួយស្សាប់នូវរបមភទ game កុំសានាតូចៗមួយចុំនួនផងហដរ 
មៅមលើ Interface Metro មនេះ,មដ្ឋយហ កមដើមបីចាកមចញពីកមមវធីិណាមួយពី Metro,របិយ 

មិតាោចមរបើរកមុប ូតុង Alt-F4 រ ឺAlt-Tab ហដលមានលកខែ់ៈដូចគ្នន នឹងារមរបើមៅមលើបណាា  

កុំហែ Windows មុនៗផងហដរ។ 
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Interface របស់ ់
game កុំសានាមួយរបមភទមៅមលើ Metro ហដលមានដុំម ើងមកជាមួយស្សាប់ 

កនុងចុំមណាមកមមវធីិទុំងឡាយហដលមានដុំម ើងរចួជាមស្សចមនាេះ មានកមមវធីិមួយហដលគួរ 
មោយចាប់ោរមមែ៍បុំផុតមនាេះគឺកមមវធីិ Camera ហដលអ្នុញ្ញ តមោយមយើងោចមរបើរាស់ 

Webcam ហដលមានស្សាប់មៅមលើមា៉ា សីុនមដើមបីថ្តរបូ រក៏ឺថ្តវមីដអូ្ានមទៀតផង។ 

របសិនមបើចង់ដុំម ើងកមមវធីិថ្មីបហនថមមទៀតមោយ Metro,របិយមិតាោចចូលមៅាន់កហនលង 

សាុកកមមវធីិ Windows Store បនាទ ប់មកដុំម ើងនូវកមមវធីិហដលានផាល់មោយមៅទីមនេះជា 

ារមស្សច។ បចេុបបននមានកមមវធីិឥតគិតនថ្លចុំនួន ៧២ កមមវធីិហដល Microsoft ផាល់ជូនសុំរាប់ 

Windows 8 មនេះតាមរយ់ៈ Windows Store ។ 

របសិនមបើបុំោស់
ទីកូនកែាុ រមៅាន់រជុងខាងមលើហផនកខាងសាា ុំរបស់មអ្រកង់ នឹងមាន 

menu ហដលផទុកមុខ្ង្ហរ Setting បង្ហា ញម ើង។ មៅទីមនេះ របិយមិតាោចមរជើសមរ ើស 

Settings -> More PC Settings មដើមបបីង្ហា ញនូវផ្ទទ ុំង Setting ជាមរចើនមផេងៗមទៀតមៅមលើ 
Windows ។ 
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មដើមបីបិទ រក៏ឺ Restart 

ម ើងវញិនូវ Windows 8 មនេះ ,ក៏តុំរវូមោយចូលមៅាន់ menu Setting ខាងមលើមនេះផងហដរ គឺ
មរជើសយក កយ Settings -> Power -> Shutdown (រ ឺRestart ) ។ 

ារបង្ហា ញជូនខាងមលើទុំងប៉ាុនាម នមនេះគឺ
រគ្នន់ហតមរៀបរាប់អ្ុំពីមុខ្ង្ហររគឹេះជាមូលដ្ឋា នមួយចុំនួន 

របស់ Windows 8 ប៉ាុមណាណ េះ។ 

របព័នធរបតិបតាិារថ្មីមនេះមៅមានមុខ្ង្ហរថ្មីៗហបលកៗនិងគួរមោយចាប់ចិតាជាមរចើនមផេងមទៀត 

សុំរាប់របិយមិតាហសវងយល់បហនថមមទៀតផងហដរ។ ដូមចនេះមដើមបោីចហសវងយល់ានាន់ហត
ទូលុំ 
ទូោយជាងមនេះសូមរបិយមិតាសាកលបងដុំម ើងរបព័នធរបតិបតាិារ Windows 8 ទុំងអ្ស់គ្នន  
ឥ ូវមនេះ , កមមវធីិថ្មីៗជាមរចើនកុំពុងរង់ចាុំរបិយមិតា !! 

រមបៀបមដើមប ីReboot ស្សបគ្នន រវាង Windows 8 និងរបព័នធរបតិបតាិារចាស់ 
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ធមមតា មៅមរាយមពលដុំម ើងរចួរាល់ របសិនមបើដុំមែើ រារស្សបគ្នន រវាង Windows 8 និង 
Windows XP រក៏ឺ Vista មនាេះរបព័នធនឹងចូលមៅាន់ Windows 8 មដ្ឋយសវ័យរបវតាិ។ កនុង
ករែីរបិយមិតាចង់មរបើរាស់ស្សបគ្នន នូវរបព័នធរបតិបតាិារទុំងពីរ)ថ្មីនិងចាស់) ,ពី 

Windows 8 របិយមិតាចុចមលើរកុមប ូតុង Windows និង R (Windows គឺប ូតុងហដលមាន Logo 

របូ Windows សថិតមៅចមនាល េះប ូតុង Ctrl និង Alt មលើ Keyboard)។ 

មៅមលើផ្ទទ ុំង Run ហដលបង្ហា ញម ើងមនាេះ សូមវាយ កយSystemPropertiesAdvanced.exe 

ចូលរចួចុច Enter ។ 

ផ្ទទ ុំង System Settings ក៏បង្ហា ញម ើង សូមចុចមលើ Settings មៅកហនលង Startup and 

recovery ។ បនាទ ប់មកនឹងមានផ្ទទ ុំងថ្មីមួយមទៀតបង្ហា ញម ើង មៅចុំែុចមនេះ គឺរតង់កហនលង 

System Startup,សូមមរជើសយក Earlier Version of Windows បនាទ ប់មក Save ទុក។ 

មពលមនេះមៅរាល់មពលហដលមបើកមា៉ា សីុនម ើង នឹងមានជុំមរ ើសពីរបង្ហា ញម ើងសុំរាប់មោយ 

របិយមិតាោចមធវើារមរជើសមរ ើសមរបើរាស់របព័នធរបតិបតាិារណាមួយហដលខ្លួនមពញចិតា
ាន 

មែើយ៕ 

Posted in មមមរៀន, មមមរៀន Upgrading PC |  

មមមរៀន Upgrading PC 

 មមមរៀនទី១  :មូលដ្ឋា នននកុុំពយូទ័រ  

 មមមរៀនទី២  :សមាសភាពកុុំពយូទ័រ PC 

 មមមរៀនទី៣  :ដុំម ើងធុង Case, CPU 

 មមមរៀនទី៤  :ារដុំម ើង memory 

 មមមរៀនទី៥  :ដុំម ើង Motherboard 

 មមមរៀនទី៦  :ាបថាមពល ATX Power 

 មមមរៀនទី៧ :Win7 & 8 Boot USB 

 មមមរៀនទី៨  :ដុំម ើង Win 8តាម USB 

 មមមរៀនទី៩  :ដុំម ើង Windows 7 

 មមមរៀនទី១០  :ចាប់មផាើមដុំម ើង Windows 8 

 មមមរៀនទី១១  :ដុំម ើង Windows 7 និង 8 
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