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EVOLUSI ABAD INFORMASI
DAN SEJARAH KOMPUTER

I. EVOLUSI  ABAD INFORMASI

A. ASPEK ABAD PERTANIAN
Periode < 1800

Pekerja Petani

Perpaduan Manusia & tanah

Peralatan Tangan

B. ASPEK ABAD INDUSTRI
Periode 1800 – 1957

Pekerja Pegawai pabrik

Perpaduan Manusia & mesin

Peralatan Mesin

C. ASPEK ABAD INFORMASI
Periode 1957 – sekarang

Pekerja Pekerja terdidik

Perpaduan Manusia & manusia

Peralatan Teknologi Informasi

D. MASYARAKAT INFORMASI
 suatu masyarakat dimana lebih banyak orang bekerja dalam bidang

penanganan informasi dari pada bidang pertanian dan industri.

E. KARAKTERISTIK ABAD INFORMASI

 Munculnya masyarakat berbasis informasi

 Bisnis tergantung pada TI

 Adanya transformasi proses kerja

 Re-engineers proses bisnis yang konvensional

 Keberhasilannya bergantung pada efektivitas pemanfaatannya.

 TI melekat pada banyak produk & pelayanan
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F. DEFINISI TEKNOLOGI INFORMASI
Teknologi Informasi  suatu istilah yang menunjukkan berbagai macam

hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan,

dan penyebaran informasi.

TI mencakup :

 Komputer

 Jaringan Komunikasi

 Consumer Electronics

 ‘Know-How’

F.1. KOMPUTER
Komputer  suatu sistem elektronik yang dapat di-program (di-instruksi)

untuk menerima, memproses, menyimpan dan menyajikan data dan

informasi

Sejarah Singkat Komputer

A. Sejarah perkembangan komputer dari tahun sebelum masehi

antara lain :

 Tahun  3000 SM, bilangan mulai dipakai.

 Tahun 2600 SM,  dikembangakan suatu alat bantu untuk

menghitung yaitu “ABACUS”.

 Tahun 1642  BLAISE PASCAL berhasil membuat alat hitung

mekanik yang dapat melaksanakan penambahan dan

pengurangan sampai bilangan terdiri dari 6 angka.

 Tahun 1694  GOTFRIED WILHELM LEIBITZ berhasil

menemukan mesin yang dapat mengendalikan.

 Tahun 1812  CHARLES BABBAGE mengembangkan alat 

melakukan proses perkalian panjang secara otomatis 

LEIBNITZ.
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 Tahun 1890  HOLLERITH mengembangkan alat 

mempercepat penghitungan sensus di Amerika  dengan

menggunakan kartu berlubang.

 Tahun 1944  HOWARD AIKAN berhasil membuat komputer

elektronik mekanik yang diberi nama MARK I.

 Tahun 1945 2 orang ahli yang bernama JOHN W. WAUCHLR
dan J PRESPER ECKERT JR  ENIAC (Electrial Integrator

and Calculator).

B. Sejarah / Generasi  Komputer  dengan  Teknologi  yang  Berubah

 Generasi Pertama :

1. mesin-mesin berbaris valve  yang didasarkan pada prinsip

desain von Neumann.

2. Volume 15000 kaki persegi.

3. meliputi : Electronic delay Stroge Automatic Computer

(EDCAS), Electronic Discrete Variable Automatic Computer

(EDVAC), Automatik Computer Engine (ACE), Lyones

Electronic Office (LEO), UNIVAC-1.

 Generasi Kedua

1. Menggunakan transistor.

2. Biaya pembuatan dan pengoprasian lebih murah.

3. Peningkatkan reliabilitas dan power pemrosesan.

4. IBM Seri 7000.

 Generasi Ketiga

1. Menggunakan IC.

2. IBM 360 series ICL 1900 Series, DEC PDP-8.

 Generasi Selanjutnya / Modern

1. Berdasarkan kemajuan teknologi IC.

2. Pada LSI memiliki lebih dari 1000 transistor di keping IC

tunggal.
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3. Pada VLSI memiliki lebih dari 10.000 transistor di keping IC

tunggal.

enis komputer menurut ukurannya:

 Microcontrollers

 Microcomputers (Personal Computer = PC):

Desktop Computers

Notebook computers dan Laptop computers

Palmtop computers

Pen-Based computers

Personal Digital Asistant (PDA)

Electronic Organizers

 Minicomputers, contoh: AS/400

 Mainframes, contoh: ES/9000

 Supercomputers, contoh: Cray 3

F.2. JARINGAN KOMUNIKASI
Komunikasi mencakup pengiriman dan penerimaan data dan informasi

melalui jaringan komunikasi.

Jaringan Komunikasi adalah inter-koneksi dari berbagai lokasi melalui

suatu medium yang memungkinkan orang dapat mengirim dan menerima

data dan informasi.

Komunikasi Data adalah transmisi data dan informasi melalui suatu

medium komunikasi.

F.3. CONSUMER ELECTRONICS
 peralatan elektronik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan

dan keinginan manusia. Contoh: Televisi, Camcorder, HP, dll.
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F.4. PEMAHAMAN PEMANFAATAN TI
(‘KNOW-HOW’)
‘Know-How’ diartikan sebagi mengerti dan paham bagaimana

mengerjakan sesuatu dengan baik, dalam hal ini kemampuan

menggunakan kecanggihan TI untuk memecahkan masalah dan

memanfaatkan peluang yang diciptakannya.

Know-How’ mencakup :

 Familiar dengan peralatan-peralatan TI

 Punya skil dalam menggunakan peralatan-peralatan TI

 Mengerti kapan menggunakan TI untuk memecahkan masalah atau

memanfaatkan peluang.

II. SISTEM KOMPUTER

A. KOMPONEN SISTEM KOMPUTER
Perangkat Keras

Piranti Lunak

Data dan Informasi

Prosedur

Manusia

B. PERANGKAT KERAS (HARDWARE)
Adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer.

Komponen-komponennya :

 Input Devices (Peralatan Input)

 Memory (Memori)

 Processors (Prosesor)

 Output Devices (Peralatan Output)

 Storage Devices (Peralatan Penyimpanan)

 Communication Devices (Peralatan Komunikasi)
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Diagram hubungan antar komponen Perangkat Keras

III. PERBEDAAN ARSITEKTUR DAN ORGANISASI KOMPUTER

1. Arsitektur Komputer berkaitan erat dengan

2. Organisasi Komputer berkaitan erat dengan

IV. STRUKTUR DAN FUNGSI KOMPUTER
A. FungsiOperasimasing-masing komponen sebagai bagian dari

struktur.

 Empat (4) fungsi dasar pada sebuah komputer

a. Olah Data

b. Simpan Data

c. Pindah Data

d. Kontrol

Peralatan
Input

Peralatan
Penyimpanan

Peralatan
Komunikasi

Peralatan
Penyimpanan

Memori

Prosesor
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B. Struktur Cara komponen-komponen saling terkait.

 Empat (4) Komponen Utama

1. Central Processing Unit

2. Main Memory

3. Input Output

4. System Interconnection

1.A. Komponen Utama Dari CPU
 Control Unit
 ALU
 Register
 CPU Interconnection

V. MESIN VON NEUMANN
Memiliki cirri-ciri sebagai berikut :

1. Menggunakan Stored Program Concept

2. Mengacu pada IAS Computer

3. Struktur IAS Computer terdiri dari :

a. Main Memory (RAM)

Definisi Memori  tempat menampung data dan instruksi
untuk pemrosesan lebih lanjut.
Jenis-jenisnya

 RAM (Random Access Memory).
 DRAM (Dynamic Random Access Memory).
 SRAM (Static Random Access Memory).
 EDO RAM (Extended Data Out RAM).

 ROM (Read Only Memory)
 PROM (Programmable Read Only Memory).
 EPROM (Erasable Programmable Read Only

Memory).
 EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read

Only Memory).

 Circuit Board:
 SIMM
 DIMM
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 Cache Memory (Flash RAM)
 Video Memory (VRAM)
 Flash Memory

Representasi data di dalam memori.

 Pengertian binary digits.

 Sistem bilangan biner.

 Sistem pengkodean bilangan/ characters: EBCDIC,

ASCII (8 bits), Unicode (16 bits).

Ukuran memori

 Bit

 Byte

 Kilobyte (KB)

 Megabyte (MB)

 Gigabyte (GB)

 Terabyte (TB)

b. ALU

c. Control Unit

d. I/O Device

VI. KONSEP HARDWARE
1. SISD  single instruction stream & single data stream – semua uni

processor tradisional – PC & mainframe.

2. SIMD  mengacu pada array processor dengan unit instruksi tunggal

yang mengambil instruksi dan kemudian memerintahkan beberapa unit

data untuk secara paralel menangani datanya masing-masing.

Kegunaan komputasi yang mengulang dan kalkulasi yang sama pada

banyak set data.

Contohnya  menambahkan semua elemen dari 64 vektor yang

independen.

Beberapa superkomputer merupakan SIMD.
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3. MISD  tidak satupun komputer sekarang ini yang sesuai dengan

model ini.

4. MIMD  sekelompok komputer yang independen dengan masing-

masing program counter, program dan data. Semua sistem terdistribusi

adalah MIMD.

MIMD dibagi menjadi 2 grup:

a. Multiprocessor yang menggunakan memory bersama.

b. Multicomputer.

VII. PROSESOR
A.Definisi bagian dari komputer yang mengeksekusi instruksi-

instruksi dari program dan memproses data.

B. Komponennya

 Control Unit

 Arithmetic / Logic Unit (ALU)

C. Urutan Proses:

 Machine Cycle

 Registers

D. Kecepatan Prosesor

 Millisecond

 Microsecond

 Nanosecond

 Picosecond

 Flops (Floating point operations per second)

 Megahertz (MHz)

 MIPS

E. Kemampuan Prosesor
 System Clock

 Ukuran ‘Word’

 8 bit

 16 bit
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 32 bit

 64 bit

 Bus

 I/O bus

 Data bus

F. Processor Chip
 Model

 Intel

 Motorola

 Design

 CISC

 RISC

G. Jenis Proses:
 Serial

 Prallel

 Pipelining

H. Perkembangan Prosesor pada PC
 Intel

 Motorola

I. Meningkatkan kecepatan processor:
 Chace Memory

 Co-processor

 Accelerator Boards

 Increased Chip Density dan Integration

 RISC

 Parallel Processing:

 SIMD

 MIMD

J. Processor Chips (Microprocessor)

 Intel

 Power PC
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 DEC Alpha

K. RAM Chips
 SIMM

 Installed Memory

 Maximum Memory

L. ROM Chips
M. Ports

N. Expansion Slot

O. Bus lines

P. Add-in board

Q. Plug and Play

R. PCMCIA cards

S. Power supply

III.  DESKTOP PUBLISHING (DTP)
A. Definisi  penggunaan personal kom-puter, program khusus dan

printer laser  menghasilkan dokumen kualitas tinggi  yang

menggabungkan teks dan grafik (images).

B. Beberapa program Desktop Publishing

 QuarkXPress : Mac&PC

 Aldus Pagemaker : Mac & PC

 Venture Publisher : PC

 Publisher : PC

 Ready Set Go : Mac

C. Pengoperasian DTP

 Penyimpan informasi teks

 Pemilihan typeface, point size dan fonts.

 Pengaturan ‘kerning’ dan ‘leading’

 Penggabungan informasi grafik

D. Teks
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Typeface  himpunan karakter  mempunyai dasar-dasar

yang sama

Font  satu set lengkap karakter di dalam bentuk typeface

tertentu

Point Size  ukuran tinggi karakter dimana satu ‘point’ sama

dengan 1/72 inchi atau 0,35 cm

Kerning spasi di antara  karakter di dalam satu kata

Leading  satu spasi vertikal di antara baris teks pada suatu

halaman

Line Drawing atau ‘line art’  suatu grafik yang terdiri dari

hanya garis-garis dan area hitam, putih atau berwarna

Halftone  himpunan bintik-bintik kecil yang membentuk

gambar atau pola tertentu.

IV. PENYIAPAN DOKUMEN DTP
A. Sesifikasi rancangan dan layout

Layout  pengaturan semua unsur yang membentuk suatu

dokumen DTP.

Textblock porsi dokumen yang mengandung hanya teks.

Graphicblock  porsi dokumen yang mengandung informasi

berupa ‘image’ (grafik).

Grid  panduan untuk membantu pengaturan informasi pada

suatu halaman.

B. Beberapa Option
1. Page Size dan Master Page

2. Column Formating

3. Border Creation

4. Clip Art

C. Grafik dalam Bisnis (Jenis-jenisnya)
1. Grafik Dekoratif

2. Grafik Bisnis
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3. Grafik Presentasi

4. Grafik Ilustrasi

5. Grafik Animasi

C.1. Grafik Dekoratif  grafik yang secara umum mengutamakan

ornamental.

C.2. Grafik Bisnis  tampilan visual dari informasi melalui bagan,

grafik dan simbol-simbol.

C.3. Grafik Presentasi Merupakan grafik-grafik yang digunakan sebagai alat

bantu visual untuk memperkuat penyampaian ide-ide

Grafiknya dapat terdiri dari :

 Teks

 Tabel

 Line art / Clip art

 Foto

 Grafik bisnis

Program grafik presentasi dapat membuat :

 Slide

 Note pages

 Handouts

 Outlines

C.4. Grafik Ilustrasi Merupakan kumpulan ‘tools’ untuk membuat grafik 3 -D

dengan: kedalaman, kurva kompleks, efek bayangan, ribuan warna

Jenis-jenis Piranti Lunak Ilustrasi :

 Drawing program

 Paint program

 Image editing

C.5. Grafik Animasi
Merupakan grafik yang mampu bergerak

Program animasi adalah program yang memungkinkan gambar atau

image mampu bergerak
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C.6. Merubah Informasi Menjadi Digital

 Digital Audio

 Capturing Wave Audio

 Audio

 Analog audio

 Digital audio

 WAVE audio

 Sampling

 Capturing MIDI Audio

MIDI = Musical Instrument Digital Interface  suatu bentuk

audiodigital dimana objek yang berisi suara yang dihasilkan

instrument musik disimpan di dalam media komputer

 Editing Audio Files

Mengatur playback diinginkaan

Mixing  penggabungan dua atau lebih fille audio selama

playback

Digital Images

 Capturing Digital Images

Still image

Bit-mapped image

Image compression

 Editing Digital Images

Digital Video  presentasi data/informasi sebagai images

bergerak yang dapat diproses oleh komputer atau

ditransmisikan melalui jaringan komunikasi

 Video capture

 Video editing

Digital Animation  suatu metoda untuk membuat suatu objek

nampak bergerak pada layar monitor.
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BUS-BUS SISTEM
I. KOMPONEN –KOMPNEN KOMPUTER

(Rancangan arsitektur Von Neumann didasarkan pada 3 konsep utama )

II. KOMPONEN KOMPUTER PADA LEVEL ATAS
1. CPU

2. Memory

3. I/O

4. Interkoneksi Antar ke 3 Komponen diatas.

III. PENDEKATAN HARDWARE DAN SOFTWARE
1. Pemrograman Hardware

2. Pemrograman Software

IV. FETCH DAN EXECUTE CYCLE
1. Definisi

2. Empat (4) Kategori aksi pada awal siklus instruksi

3. Lima Langkah Pada Siklus Instruksi Tunggal.

V. INTERRUPT
1. Definisi

2. Kelas-Kelas Interrupt

 Program

 Timer

 I/O

 Hardware Failure

3. Pekerjaan prosesor bila terjadi interrupt

VI. STRUKTUR INTERKONEKSI
1. Definsi

2. Jenis Perpindahan Yang Didukung

3. Interkoneksi Bus

 Definisi Bus

 Pekerjaan Bus

 Contoh Kasus



ORGANISASI KOMPUTER 2009

Organisasi Komputer - Aqwam Rosadi Kardian. Hal- 18

 Bus Sistem (Definisi dan Contoh)

 Bus Alamat (Definisi dan Contoh)

 Bus Data (Definisi dan Contoh)

VII. PCI
1. Definisi

2. Keuntungan dan Kerugian PCI

3. Standarisasi Yagn Berlaku Saat ini

4. Intel Menerapkan PCI pada Tahun 1990 untuk

5. Korelasi PCI Dengan Bus Sistem

6. Struktur Bus

7. Beberapa Saluran signal yang diharuskan bagi PCI

 Address & Data Pins

 Interface Control Pins

 Arbitration Pins

 Error Reporting Pins

8. Spesifikasi PCI dalam bentuk lain

 Interrupt Pins

 Chache Suupport Pins

 64-bit Bus Extension Pins

 JTAG / Boundary Scan Pins

VIII. FutureBus +
1. Definisi

2. Delapan (8) Persyaratan Dasar Rancangan Bus

3. Perbedaan Penting Antara Spesifikasi Futurebus+ 1987 dengan

Spesifikasi Futurebus+ saat ini.

4. Standard Bus Paling Kompleks

5. Keuntungan FutureBus+

6. Perbedaan penting PCI dengan FutureBus+

IKHTISAR SISTEM MEMORI KOMPUTER
I. Karakteristik Sistem-sistem Memori
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A. Masalah kompleks sistem memory  membuatnya agar lebih

mudah diatur.

B. Klasifikasi sistem-sistem memory sehubungan dengan karakteristik-

karakteristik kuncinya dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Karakteristik-Karakteristik Penting Sistem Memory Komputer :
Lokasi Kinerja

CPU Access time

Internal memory Cycle time

External (secondary) Transfer rate

Kapasitas Tipe Fisik
Ukuran word Semi konduktor

Banyaknya Permukaan magnetik

Satuan Transfer Karakteristik Fisik
Word Volatile/non volatile

Blok Erasable/non erasable

Metode Akses
Sequential access

Direct access

C. Tiga (3) konsep yang saling berhubungan bagi internal memory :

 Word: Satuan “alami” organisasi memory. Ukuran word biasanya

sama dengan jumlah bit yang banyak digunakan untuk representasi

bilangan dan panjang instruksi.

 Addressable Units: Pada sejumlah sistem, addressable unit adalah

word. Namun terdapat sistem yang mengizinkan pengalamatan

pada tingkatan byte. Pada semua kasus, hubungan antara panjang

A suatu alamat dan jumlah N addressable unit adalah 2A = N.

 Unit of Transfer: Bagi memory utama, satuan ini merupakan jumlah

bit yang dibaca atau yang dituliskan ke dalam memory pada suatu

saat.

D. Metode peng-access-an satuan data. Terdapat dua jenis metode:
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 Sequential Access  Memory diorganisasikan menjadi unit-unti

data, yang disebut record. Access  dibuat dalam bentuk urutan

linear yang spesifik.

 Direct Access  Seperti halnya sequential access, direct access

meliputi shared read/write mechanism. Akan tetapi, setiap blok dan

record memiliki alamat-alamat yang berdasarkan lokasi fisik.

E. Dua karakteristik penting memory adalah kapasitas dari unjuk kerja.

F. Terdapat tiga buah parameter unjuk kerja

 Access Time  Bagi RAM  access time merupakan waktu yang

dibutuhkan melakukan operasi baca atau tulis.

 Memory Cycle time  bagi RAM  access time ditambah dengan

waktu tambahan yang diperlukan transient

 Transfer Rate  Transfer rate  kecepatan data agar dapat

ditransfer ke unit memory dan ditransfer dari unit memory. Pada

RAM transfer rate  = 1/ (Waktu Siklus). Bagi non-RAM

TN = TA +

Dengan  :

TN = Waktu rata-rata untuk membaca atau menulis N bit

TA = Waktu access rata-rata

N = Jumlah bit

R   = Kecepatan transfer dalam bit per detik (bps)

G. Jenis fisik yang umum digunakan saat ini

1. Memory semikonduktor, yang memakai teknologi LSI atau VLSI.

2. Memory permukaan magnetik yang digunakan untuk disk atau

pita.

H. Karakteristik fisik memory

1. Volatile memory.

2. Non-volatile memory.

 Memory permukaan magnetik adalah non-volatile.

N
R
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Registers

Cache

Main Memory

Magnetic Disk

Magnetic Tape

 Memory semikonduktor dapat merupakan volatile atau non-

volatile.

 Memory semikonduktor jenis seperti ini dikenal sebagai read

only memory (ROM). Berdasarkan kegunaannya, memory yang

tidak terhapuskan harus berupa non-volatile juga.

 Bagi RAM organisasi  masalah rancangan yang sangat

penting. organisasi  pengaturan bit dalam menyusun word

secara fisik.

II. Hirarki Memori

A. Kendala rancangan pada memori komputer

1. Berapa banyak?

2. Berapa cepat?

3. Berapa mahal?

B. Trade-off diantara ketiga kareteristik kunci memory, harga,

kapasitas dan waktu access.

 Semakin kecil waktu access, semakin besar harga per bit.

 Semakin besar kapasitas, semakin kecil harga per bit.

 Semakin besar kapasitas, semakin besar waktu access.
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(a) Hirarki Memory Tradisional

(b) Hirarki Memory Kontemporer

Gambar  Hirarki Memory

a. Penurunan harga/bit
b.Peningkatan kapasitas
c. Peningkatan waktu akses
d.Penurunan frekuensi akses memori oleh CPU

IKHTISAR SISTEM MEMORI KOMPUTER (Lanjutan)

II.E.Tabel  Tipe-tipe Memori Semikonduktor

Tipe Memori
Kategori Penghapusan Mekanisme

Penulisan
Volatilitas

Random-Access
Memori (RAM)

Read-write
Read-

only

Electrically
Byte level

electrically Volatile

Read-only
Memori (ROM) Read-only

Memory
Tidak

mungkin

Mask

Non-
volatile

Programmable
ROM (PROM)

Registers

Cache

Main Memory

Magnetic Disk
Disk Cache

Magnetik Tape Optical Disk
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Erasable PROM
(EPROM)

Read-
mostly

Memory

UV light,
Chip-level

Flash Memory Electrically
Block level

Electrically

Erasable

PROM
(EEPROM)

Electrically
Byte-level

III. ORGANISASI MEMORY

I. MEMORY SEMIKONDUKTOR

A. Elemen dasar memori semikonduktor sel memori.

Walaupun digunakan sejumlah teknologi elektronik, seluruh sel

memori memiliki  sifat-sifat tertentu:

 Sel memori memiliki dua keadaan stabil (atau semi-stabil) yang

dapat digunakan untuk merepresentasikan bilangan biner 1 atau 0.

 Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi (sedikit satu kali)

untuk menyetel keadaan.

 Sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca, untuk

merasakan keadaan.

Gambar dibawah ini menjelaskan operasi sel memori.

B. Logik keping (Chip Logic)

Cell

Control

Data InSelect Select

Control

read
Cell

(a) Penulisan (a) Pembacaan



ORGANISASI KOMPUTER 2009

Organisasi Komputer - Aqwam Rosadi Kardian. Hal- 24

 Memori semikonduktor berbentuk keping yang terkemas

 Masing-masing keping berisi array memori dengan menggunakan

teknologi keping 4 Mbit dan keping 16 Mbit.

 Bagi memori semikonduktor  masalah rancangan yang penting

 jumlah bit data yang dapat dibaca/ditulis suatu saat. 1 mb 16-bit

word.

 Array memori diorganisasikan sebagai empat buah kuadrat 2048

terhadap 2048 elemen.

 Saluran alamat memberikan alamat word yang akan dipilih.

 Pengalaman ter-multiplex ditambah dengan penggunaan sequare

array akan menghasilkan quadruole ukuran memori dengan

generasi baru keping memori.

C. Organisasi Modul

Memory Buffer
Register (MAR)

Decode 1 of
512 Bit-sence

Decode 1 of
512 Bit-sense

512 word by

Memory
Addres
Register (MAR)

9

9

1

2

7

8

Bit # 1

Bit # 7

D
ec

od
e 

1
O

f 
51

2
D

ec
od

e
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II. CACHE MEMORY

A. Prinsip – prinsip

 Cahce memory  memberikan kecepatan yang mendekati

kecepatan memori tercepat yang bisa diperoleh.

 Konsepnya

CPU

Cache

Main
Memory

Pemindahan Word

Pemindahan Blok
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START

Menerima Alamat
RA dari CPU

Block yang berisi
RA ada didalam
Cache ?

Mengambil
Word RA dan
Mengirimkan ke
CPU

Mengakses Main
Memory untuk Block
Yang Berisi RA

Mengalokasikan
Cache Slot untuk
Block Main Memory

Mengirimkan
Word RA ke CPU

Tidak

B. Operasi Pembacaan Cache
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Ya

Gambar Operasi pembacaan cache

C. Tabel Unsur - unsur Rancangan Cache

Ukuran Cache Write Policy

Direct (Langsung) Write through

Associative (Asosiatif) Write back

Set associative (Asosiatif set) Write once

Algoritma Pengganti Ukuran Blok

Least-recently used (LRU) Banyaknya Cache

First-in-first-out (FIFO) Single / dua-level

Least-frequently-used (LFU) Unified atau split

Random

IKHTISAR SISTEM MEMORI KOMPUTER (Lanjutan)

III. ORGANISASI CACHE PENTIUM
A. Evolusi organisasi dilihat jelas pada
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7C

127

00F5 M

Directory 0 Way 0

0

2 1

4 0

7C

127

0 0

127127

7C 00F49 S

0385C

Directory 1

4 E

2 00FB6 S

0

Way 1

1. Evolusi microprosesor Intel 80386 tidak memiliki on-chip.

2. Cache 80486 menggunakan on-chip cache tunggal 8 byte

dengan memakai saluran berukuran 16 byte.

3. Organisasi asosiatif set 4 pentium menggunakannya 2 on-chip

cache.

4. Data cache operasi integer maupun floating point.

5. Data cache dua port dan menggunakan write-back policy.

B. Gambar  Struktur Cache Data Internal Pentium [ANDE93]
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C. Konsistensi Data Cache

 Data cache mendukung protokol  yang dikenal sebagai MESI

(modified/exclusive/shared/invalid).  dirancang  mendukung

persyaratan konsitensi cache sistem multiprosesor dan organisasi

pentium berprosesor tunggal.

 Tabel Keadaan-keadaan Saluran Cache MESI

M E S I

Modified Exclusive Shared Invalid

Saluran cache ini invalid? Ya Ya Ya Ya

Salinan memorynya… out of date valid valid __

Salinan ada dalam cache lain? Tidak Tidak Mungkin Mungkin

Suatu write pada saluran ini…    Tidak Tidak                 Pergi       Pergi

Pergi ke bus pergi ke bus       ke bus dan                langsung

Meng-update ke bus Cache
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 Modified: Saluran pada cache telah dimodifikasi (berbeda dengan

memory utama).

 Exclusive: Saluran pada cache sama seperti saluran pada memori

utama dan tidak terdapat pada cache lainnya.

 Shared: Saluran pada cache sama seperti pada saluran pada

memori utama dan dapat berada pada cache lainnya.

 Invalid: Saluran pada cache tidak berisi data yang valid.

D. Cache Control

1. Cache internal dikontrol oleh dua bit pada salah satu resgister

kontrol, yang berlabel bit CD (cache disable) dan bit NW (Not

writethrough).

2. Tabel Mode Pengoperasian Cache Pentium

Control Bits Operating Mode

CD NW Cache Fills Write-Throughs           Invaliddates

0 0 Enabled Enabled Enabled

1 0 Disabled Enabled Enabled

1 1 Disabled Disabled Disabled

IV. ORGANISASI CACHE POWER PC

A. Organisasi cache Power PC telah mengalami modifikasi dengan

masing-masing model dalam kelompok PowerPC.

B. Gambar dibawah ini  bentuk yang disederhanakan dari organisasi

PowerPC 620. Unit-unit eksekusi inti merupakan arithmetic .
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5.1. Snoop-
Read
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Gambar Diagram blok PowerPC 620

C. Gambar dibawah ini menunjukkan Diagram Keadaan cache Power

PC yang disederhanakan

128-bit
L2/Bus

Interface

Instruction
Unit

Insturction Cache

32 KBytes

Integer
ALU

Integer
ALU

Integer
ALU

Integer
Register

Load/
Store
Unit

Floating-
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Floating-
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Data Cache
32 KBytes

12
8 
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t

128 bit

64 bits

64 bits
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V. ORGANISASI DRAM TINGKAT LANJUT

A. Bentuk diagram blok dasar memori utama masih berupa keping

DRAM.

 Keping DRAM tradisional memiliki kendala dalam hal arsitektur

internal, olah interface, dan interface untuk bus memori prosesor.

B. Enhanced DRAM

 Arsitektur DRAM baru yang paling sederhana  enhanced

DRAM (EDRAM)

 Dibuat oleh Ramtron [BOND94]. EDRAM mengintegrasikan

cache SRAM yang kecil pada keping DRAM generik.

 EDRAM mencakup beberapa feature lainnya yang dapat

meningkatkan kinerja.

C. Cache DRAM

 Cache DRAM (CDRAM)  dibuat oleh Mitsubishi [HIDA90] =

EDRAM.

 CDRAM mencakup cache SRAM cache SRAM yang lebih

besar dari EDRAM (16 vs 2 kb).

D. Synchronous DRAM

 Pendekatan yang berbeda  meningkatkan kinerja DRAM 

synchronous DRAM (SDRAM)
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 SDRAM  bertukar data dengan prosesor yang disinkronkan

dengan signal pewaktu eksternal dan bekerja dengan

kecepatan penuh bus prosesor/memori tanpa mengenal

keadaan wait.

 Dengan menggunakan akses sinkron. DRAM memindahkan

data ke dalam dan keluar di bawah kontrol waktu sistem.

Control Logic
And Finite

State machine

Mode
Register

Column Burst Column

Bank B
DRAM

(2M x 8)

R
ow

 D
ec

od
er

Sense Amplifiers
And I/O Gating Latch

Data Out
Buffer

Data In
Buffer

A0…A10

DQ…DQ7

____
CKE
____
CLK__

CS____
DQM___

WE
____
CAS____
RAS

A11
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Gambar Synchronous Dynamic RAM (SDRAM) [PRZY94]

E. Rambus DRAM

 RDRAM  menggunakan pendekatan terhadap masalah

memory-bandwidt yang lebih revolusioner.

 Keping-keping RDRAM dikemas secara vertikal dengan

seluruh pin-nya di salah satu sisi.

 Bus DRAM khusus memberikan alamat dan informasi kontrol

dengan menggunakan protokol berorientasi blok yang

asinkron.
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F. Ram Link

 Perubahan yang paling radikal dari DRAM tradisional 

produk Ramlink [GJES92]  dibuat IEEE yang disebut

Scalable Coherent Interface (SCI).

 RamLink berkonsentrasi pada interface prosesor/memori

dibandingkan pada arsitektue internal keping DRAM.

 RamLink adalah memory interface yang memiliki koneksi point-

point yang disusun dalam bentuk cincin.

 Gambar Ram Link Architecture dan Packet Format.

(a) Ram Link Architecture

8 bit
Slave ID Trans ID

Command Max Time 0
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(b) Packet Format

I. SOAL-SOAL LATIHAN

1.1. Buatlah konfigurasi yang menggambarkan sebuah prosesor, empat buah

ROM 1 K x 8-bit, dan sebuah bus yang berisi 12 saluran alamat dan 8

saluran data. Tambahan blok logik chip-select yang akan memilih salah

satu dari keempat modul ROM untuk masing-masing alamat.

1.2. Berikan alasan-alasan bahwa RAM secara tradisional telah

diorganisasikan hanya satu bit per keping sedangkan ROM umumnya

diorganisasikan dengan sejumlah bit per keping.

1.3. Saluran-saluran alamat yang ditujukan pada Gambar 1.7 di-multiplex-kan

sehingga hanya separuh saluran saja yang diperlukan untuk saluran

alamat yang dedisated. Apakah anda memiliki perkiraan bahwa

pengaturan seperti ini akan menyebabkan time penalty ?  Bila tidak,

buatlah penjelasan bahwa tidak akan terjadi time penalty.

1.4. Perhatikan sebuah RAM dinamik yang harus diberi siklus refesh 64 kali

per ms. Masing-masing operasi refresh memerlukan 150 ns; sebuah siklus

memory memerlukan 250 ns. Berapa persentase waktu operasi memori

keseluruhan yang harus diberikan untuk melakukan refresh ?

1.5. Rancanglah sebuah memori 16-bit dengan kapasitas total 8192 dengan

menggunakan keping SRAM berukuran 64 x 1 bit. Buatlah konfigurasi

array keping pada papan memori, yang menunjukan seluruh signal input

Data
(up to 64 bytes)

Time 1

Cyclic Redundancy Check
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dan output yang dibutuhkan untuk penugasan memori ini ke ruang alamat

yang paling rendah. Rancangan harus memungkinkan baik akses word

byte maupun word 16-bit.            Sumber :  [ALEX93]

1.6. Buatlah sebuah kode SEC untuk word data 16-bit. Turunkan kode untuk

word data 0101000000111001. Buktikan bahwa kode akan

mengidentifikasikan dengan benar sebuah error pada data bit 4.

1.7. Cache asosiatif set terdiri dari 64 saluran, atau slot-slot, yang terbagi

menjadi set-set 4 slot. Memori utama berisi 4K blok yang masing-masing

terdiri 128 word. Jelaskan format alamat-alamat memori utama.

1.8. Perhatikan sebuah mikroprosesor 32-bit yang memiliki cache asosiatif set

empat arah 16 Kbyte on-chip. Anggap bahwa cache memiliki saluran

berukuran empat buah word 32-bit. Gambar diagram blok cache ini yang

menjelaskan organisasinya dan cara field-field alamatyang berlainan

digunakan untuk menentukan cache hit/miss. Di bagian mana di dalam

cache word yang berasal dari lokasi memori ABCDE8F8 dipetakan ?

1.9. Ditentukan spesifikasi memori cache eksternal seperti berikut ini: asosiatif

set empat arah, ukuran saluran dua buah word 16-bit dapat

mengakomodasi sebanyak 4K word 32-bit dari memori utama: digunakan

dengan prosesor 16-bit yang mengeluarkan alamat 24-bit. Rancanglah

struktur cache dengan semua informasi yang berhubungan dan tunjukan

cara cache tersebut menginterpretasikan alamat-alamat prosesor.

Sumber :  [ALEX93]

1.10. Intel 80486 memiliki cache unified dan on-chip. Cache ini berisi 8 Kbyte

dan memiliki organisasi asosiatif set empat arah dan panjang blok empat

buah word 32-bit. Cache diorganisasikan menjadi 128 set. Terdapat

sebuah “line valid bit” dan tiga bit B0, B1, dan B2 (bit-bit “LRU”), per

saluaran. Pada saat kegagalan cache, prosesor 80486 membaca saluran
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16-byte dari memori utama pada burst pembacaan memori bus.

Gambarkan diagram yang telah disederhanakan cache tersebut, dan

tunjukan perbedaan field-field alamat diinterpretasikan.

Sumber :  [ALEX]

1.11. Algoritma replacement Intel 80486 dikenal sebagai pseudo-recently-used.

Berkaitan dengan ke-128 set keempat saluran (yang diberi label L1, L2,

L3, dan L4) adalah tiga buah bit, B0, B1, dan B2. Algoritma replacement

bekerja sebagai berikut: Ketika sebuah saluran harus digantikan, maka

pertama-tama cache akan menentukan apakah yang paling terakhir

dipakai berasal dari L0 dan L1 atau L2 dan L3. Kemudian cache akan

menentukan pasangan blok mana paling jarang digunakan dan

menandainya untuk digantikan.

(a) Jelaskan cara bit-bit B0, B1, dan B2 disetel dan cara bit-bit itu
digunakan dalam algoritma replacement.

(a) Tunjukan bahwa algoritma 80486 mendekati algoritma LRU yang
sebenarnya.

(a) Tunjukan bahwa algoritma LRU yang sebenarnya akan memerlukan

enam bit per set-nya.

1.12. Cache asosiatif set memiliki ukuran blok empat buah word 16 bit dan

ukuran set 2. cache dapat mengakomodasi sejumlah 4096 word. Ukuran

memori utama yang dapat di-cache-kan adalah 64K x 32 bit. Rancanglah

struktur cache dan jelaskan cara alamat-alamat prosesor diinterpretasikan.

Sumber :  [ALEX93]

1.13. Generalisasikan persamaan-persamaan 4-1 dan 4-2, di dalam Lampiran

1A, menjadi hirarki memori tingkatan N.

1.14. Suatu sistem komputer berisi memori utama 32K word 16-bit. Sitem ini

juga memiliki sebuah cache 4K word yang terbagi menjadi set 4 slot

dengan 64 word per slot. Anggaplah bahwa dalam keadaan awal cache
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kosong. Prosesor  memperhatikan word dari lokasi 0, 1, 2,…, 4351 secara

berurutan. Kemudian prosesor itu memperhatikan rangkaian word tersebut

9 kali lagi. Cache sepuluh kali lebih cepat dibandingkan dengan memori

utama. Estimasi peningkatan yang akan terjadi dari penggunaan cache.

Anggaplah untuk penggantian blok digunakan LRU.

1.15. Jelaskan teknik sederhana untuk mengimplementasikan algoritma

replacement LRU dalam sebuah cache asosiatif empat arah.

1.16. Perhatikan sebuah sistem memori yang memiliki parameter di bawah ini:

Tc = 100 ns Cc = 0,01 c/bit

Tm = 1.200ns Cm = 0,001 c/bit

H = 0,95

a. Berapa harga 1 MB memori utama?

b. Berapa harga sebuah memori utama 1 MB yang menggunakan

teknologi cache?

c. Rancanglah sebuah sistem main memory/cache dengan menggunakan

1 Mbyte memori utama yang mempunyai waktu siklus efektif tidak lebih

dari 10% lebih besar dari waktu siklus memory cache. Berapa

harganya?

II. MEMORI DUA TINGKAT
A. KARAKTERISTIK KINERJA

1. Referensi dibuat cache yang berfungsi sebagai buffer antara memori

utama dan prosesor, yang menyebabkan terjadinya internal memori

dua tingkat.

2. Arsitektur dua tingkat meningkatkan kinerja.
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3. Mekanisme main memory cache  bagian arsitekur komputer, yang

diimplementasikan dalam bentuk hardware  umumnya tidak dapat

dirasakan oleh sistem operasi.

B. Operasi Memori Dua Tingkat

1. Sifat lokalitas dapat dimanfaatkan dalam memori dua tingkat.

2. Memori tingkat atas (M1) lebih kecil, lebih cepat dan lebih mahal (harga

per bit) dibanding memori tingkat bawah.

3. Karena adanya sifat lokalitas, sekali suatu blok dibawa ke M1 maka

akan. Terdapat sejumlah access ke lokasi-lokasi di dalam blok itu, yang

akan menghasilkan layanan keseluruhan yang cepat.

4. Probalitas ini dikenal sebagai hit ratio. kita mempunyai:

TS = H X T1 + (1 – H) X (T1 + T2)

= T1 + (1 – H) X T2

Dengan TS = waktu akses (sistem) rata-rata

T1 = waktu akses M1 (misalnya, cache, disk cache)

T2 = waktu akses M2 (misalnya, memori utama, disk)

H = hit ratio (fraksi referensi waktu yang ditemukan
pada M1

C. Kinerja
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Gambar Hubungan harga memori rata-rata dengan ukuran memori
relatif bagi memori dua tingkat

Dengan :

Cs = harga rata-rata per bit untuk memori dua tingkat

C1 = harga rata-rata per bit untuk memori bagian atas M1

C2 = harga rata-rata per bit untuk memori bagian bawah M2

S1 = ukuran M1

S2 = ukuran M2

 Kita menginginkan Cs = Cs. Ditentukan bahwa C1 >> C2 S1 << S2. Gambar

diatas menjelaskan hubungannya.

 Agar memori dua tingkat memberikan kenaikan kinerja yang berarti  kita

perlu mempunyai Ts yang hampir sama dengan T1 (Ts = T1). Bila ditentukan

T1 jauh lebih kecil dari T2 (T1 << T2), maka diperlukan hit ratio yang

mendekati 1.

III. MEMORI DUA TINGKAT (Lanjutan)

C1S1 + C2S2

S1 + S2
Cs =

C1S1 + C2S2

S1 + S2
Cs =
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Dengan :

Cs = harga rata-rata per bit untuk memori dua tingkat

C1 = harga rata-rata per bit untuk memori bagian atas M1

C2 = harga rata-rata per bit untuk memori bagian bawah M2

S1 = ukuran M1

S2 = ukuran M2

 Kita menginginkan Cs = Cs. Ditentukan bahwa C1 >> C2 S1 << S2. Gambar

diatas menjelaskan hubungannya.

 Agar memori dua tingkat memberikan kenaikan kinerja yang berarti  kita

perlu mempunyai Ts yang hampir sama dengan T1 (Ts = T1). Bila ditentukan

T1 jauh lebih kecil dari T2 (T1 << T2), maka diperlukan hit ratio yang

mendekati 1.

 M1 yang kecil menurunkan harga

 M1 yang besar untuk meningkatkan hit ratio dan kinerja.

 Apakah terdapat ukuran M1 yang memebuhi kedua persyaratan itu sampai

tingkatan tertentu ?

 Kita dapat menjawab pertanyaan ini dengan beberapa pertanyaan-

pertanyaan lainnya :

1. Apakah nilai hit ratio diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kinerja ?

2. Berapa ukuran M1 yang akan menjamin hit ratio yang diperlukan ?

3. Apakah ukuran ini memenuhi persyaratan harga ?
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Gambar Efisiensi Akses sebagai Fungsi dari H (r = T2 / T1)

 Perhatikan kuantitas T1/Ts yang dikenal sebagai efisiensi akses. Bilangan

itu merupakan ukuran tentang dekatnya waktu akses rata-rata (TS)

terhadap waktu akses M1 (T1). Dari persamaan 4-1.

 Bila hit ratio harus merupakan fungsi linear dari ukuran memori relatif.

Misalnya, bila M1 berukuran separuh M2, maka
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Gambar Hit Ratio sebagai ukuran memori relatif

EXTERNAL MEMORY

I. MAGNETIC DISK
A. Spesifikasi

 Disk  piringan bundar yang terbuat  logam atau plastik yang dilapisi

dengan bahan yang dapat dimagnetisasi.

 Data direkam diatasnya dan dapat dibaca menggunakan kumparan

pengkonduksi (conducting coil), read.

 Selama operasi pembacaan dan penulisan, head bersifat stasioner

sedangkan piringan bergerak-gerak dibawahnya.

B. Organisasi Data dan Pemformatan

 Organisasi data  berbentuk sejumlah cincin-cincin yang

konsentris track .

 Masing-masing track lebarnya sama dengan lebar head.

 Track yang berdekatan dipisahkan gap.

 Kerapatan (density), dalam bit per inci linear  bertambah dengan

bergeraknya kita dari track sebelah luar ke track sebelah dalam.
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 Data disimpan  daerah-daerah berukuran blok yang dikenal

sebagai sector.  terdapat antara 10 hingga 100 sector per track

 panjangnya dapat tetap atau berubah-ubah.

 Sector-sector yang berdekatan dipisahkan oleh gap-gap intra-track

(inter-record).

C. Karakteristik

 Fixed head disk

 Non-removble disk

 Double-sided dan Single-sided.

 Multiple platters  dan Disk pack.

 Tabel Karakteristik Sistem Disk.

Gerakan Head Platters

Fixed head (one per track) Single-platter

Moveble head (one per surface) Multiple-platter

Portabilitas Disk Mekanisme Head

Neonremovable disk contact (floppy)

Removable disk Fixed gap

Aerodynamic gap
(Wincherter)

Sides

Single-sided

Double-sided
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Track

(a) Head Tetap

(b) Head Bergerak
Gambar Fixed-head Disk dan Movable-head Disk

D. Waktu Akses Disk

 Pada sistem removable-head  waktu yang diperlukan untuk

menempatkan head pada track seek time.

 Pada sistem lainnya, sekali track sudah dipilih  sistem akan menunggu

sampai sector yang bersangkutan berputar agar sesuai dengan head.
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 Waktu yang diperlukan oleh sector untuk mencapai head  rotational

latency.

 Jumlah seek time  waktu yang dibutuh untuk berada pada posisi siap

membaca dan menulis.

II. RAID

A. Spesifikasi

 Industri telah membuat standarisasi bagi rancangan database dengan

disk berjumlah banyak RAID (Redundancy Array of Independent Disk).

 RAID 6 tingkat  nol hingga lima.

 Tingkatan-tingkatan ini tidak mengartikan hubungan hirarkis 

penandaan arsitektur rancangan yang berbeda  mempunyai 3

karakteristik umum, yaitu :

1. RAID merupakan sekumpulan disk drive yang dianggap oleh

sistem operasi sebagai sebuah drive logik tunggal.

2. Data distribusikan ke drive fisik array

3. Kapasitas redundant disk digunakan untuk menyimpan informasi

paritasm yang menjamin recoverability data ketika terjadi

kegagalan disk.

 Kontribusi unik proposal RAID kebutuhan redundansi.

 RAID memanfaatkan informasi paritas yang tersimpan  memungkinkan

recovery data yang akan hilang sehubungan dengan adanya kegagalan

disk.

i. RAID tingkat 0

 RAID tingkat 0 bukan anggota keluarga RAID sebenarnya  tingkat 0

tidak menggunakan redundansi untuk meningkatkan kinerja.
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 Terdapat beberapa aplikasi aplikasi yang beroperasi pada

superkomputer dengan kinerja dan kapasitas  perhatian yang utama

dan biaya yang murah  lebih penting di bandingkan dengan

peningkatan raliabilitas.

 Data pengguna dan data sistem didistribusi keseluruhan disk pada array.

 Data di-strip melalui disk.

EXTERNAL MEMORI (Lanjutan)

C. RAID Tingkat 1

 Redundansi diperoleh menduplikasi seluruh data.

 Terdapat sejumlah aspek positif bagi organisasi RAID 1 :

1. Read request dapat dilayani  salah satu dari kedua disk yang

berisi data yang diminta yang memiliki seek time plus rotational

latency yang minimum.

2. Write request memerlukan kedua strip yang berkaitan untuk di

update namun hal ini dapat dilakukan secara paralel.

3. Recovery dari kegagalan cukup sederhana Bila drive mengalami

kegagalan  data masih dapat diakses dari drive kedua.

 Kekurangan RAID 1  biaya RAID 1 memerlukan biaya dua kali ruang

disk dari disk logikal yang didukungnya.

 Konfigurasi RAID cenderung terbatas bagi drive yang menyimpan

software sistem dan data file-file yang sangat kritis lainnya.

SISTEM OPERASI
I. TUJUAN DAN FUNGSI SISTEM OPERASI
A. DEFINISI
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 An operating system is a program that control the execution of application

programs and acts as an interface between the user of a computer and the

computer hardware.

 A computer is a set of resources for the movement storage and processing

of the data and for the control of these functions.

B. FUNGSI
1. Convenience:

An operating system makes the computer more convenience to be used

2. Efficiency:

An operating system allows the computer system resources to be used in

an efficient manner.

3. Stability to evaluate :

An operating system should be contructed in such a way as to permit the

effective development, testing and introduction of new system function

without at the same time interfacing with service.

C. KEGIATAN

 Pengelolaan : storage, processor, I/O

 Penyediaan.

 Hubungan : interface antara user dengan storage, processor dan

I/O device.

D. STUKTUR DASAR

1. Monolithic System Beberapa komponen :

a. Kernel call

b. Tanpa struktur

c. Bentuk/massanya besar

2. Layered System Beberapa komponen :



ORGANISASI KOMPUTER 2009

Organisasi Komputer - Aqwam Rosadi Kardian. Hal- 50

a. Processor allocation dan multi programming

b. Memory and drum management

c. Operator – process comunication

d. I/O management

e. User program

f. The operator

3. Virtual Machine Beberapa komponen :

a. System call

b. I/O instruction

c. CMS (Convensional Monitor System)

Contoh: virtual machine IBM/370

4. Client – Server Model Beberapa komponen :

a. Kernell dengan jumlah minimal

b. Bagiannya menjadi kecil dan mudah diatur

c. Melayani client – process

Contoh: digunakan pada sistem terdistribusi (distributed system)

II. JENIS-JENIS SISTEM OPERASI
A. DIMENSI SISTEM OPERASI
B. EMPAT (4) JENIS SISTEM OPERASI SECARA UMUM
C. TEKNIK  PENJADWALAN PROSESOR

1. Definisi  Kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi

 berkaitan dengan kerja yang dilakukan sistem komputer.

2. Penjadwalan Satu Tingkat Satu kumpulan proses serentak.

 Proses ini diolah oleh prosesor baik dalam bentuk antrian

maupun dalam bentuk prioritas atau preempsi.

 Teknik penjadwalan yang banyak disebut orang adalah sebagai

berikut:
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2.A. Pertama Tiba Pertama Dilayani (PTPD) / First Come First

Served (FCFS) atau First In First Out (FIFO).

2.B.Proses Terpendek Dipertamakan (PTD) / Shortest Job First

(SJF) / Shortest Job Next (SJN)

2.C.Proses Terpendek Dipertamakan Preemsi (PTPD) / Preemptive

Shortest Job First / Preemptive Shortest Procces Next

(PSPN)

2.D. Rasio Penalti Tertinggi Dipertamakan (RPTN) / Highest Ratio

Next (HRPN)

2.E. Puat gelang (PG) / round robin (RR)

2.F.Penjadwalan Dengan Prioritas Berubah-ubah.

3. Penjadwalan  multi tingkat  Ada dua macam penjadwalan prosesor

multitingkat

3.A. Antrian multitingkat

3.B. Antrian multitingkat berbalik

SISTEM OPERASI (Lanjutan)

III.  MANAJEMEN MEMORY
A. MEMORY MANAGER Salah satu bagian sistem operasi yang

mempengaruhi dalam menentukan proses mana yang diletakkan pada

antrian.

B. ISI MEMORI
 Sistem bahasa penataolahan

 Sistem utilitas

 Inti sistem operasi

 Sistem operasi

 Pengendali alat (device drivers)

 File pemakai
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C. FUNGSI MENEJEMEN MEMORI

 Mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai.

 Mengalokasikan memori proses yang memerlukan.

 Mendealokasikan memori proses yang telah selesai.

 Mengelola swapping atau paging antara memori utama dan disk.

D.MANAJEMEN MEMORI BERDASARKAN KEBERADAAN SWAPPING
ATAU PAGING
1. Manajemen tanpa swapping atau paging

2. Manajemen dengan swapping atau paging

D.1. Memori tanpa swapping or paging  manajemen memori tanpa

pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama

eksekusi.

 Terdiri dari :

 Monoprogramming

Ciri-ciri :

 Multi programming dengan pemartisian statis terdiri dari :

D.1.1. Strategi Penempatan Program Ke Partisi

 Satu antrian tunggal untuk semua partisi

 Keuntungan

 Kelemahan.

 Satu antrian untuk tiap partisi (banyak antrian untuk

seluruh partisi.

 Kuntungan

 Kelemahan

D.2. Multi programming dengan swapping
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D.2.1. Swapping  pemindahan proses dari memori utama ke disk

dan kembali lagi.

D.3. Multi programming dengan pemartisian dinamis

Jumlah, lokasi dan ukuran proses dimemori dapat beragam

sepanjang waktu secara dinamis.

 Kelemahan

 Solusi

E. STRATEGI ALOKASI MEMORI
1. First fit algorithm.

2. Next fit algorithm.

3. Best fit algorithm.

4. Worst fit algorithm.

5. Quick fit algorithm.

F. SISTEM BUDDY
1. Definisi

 Memori disusun dalam blok-blok bebas berukuran 1,2,4,8,16K

byte dstkapasitas memori.

2. Dari cara alokasi tersebut sebuah hole yang ditempati proses akan

terbagi menjadi bagian yang dipakai proses dan memori yang tidak

terpakai (fragmen).

3. Timbulnya memori yang tidak terpakai fragmentasi.

4. Ada dua macam fragmen :

a. Internal.

b. Eksternal.
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G. VIRTUAL MEMORY
1. Overlay  Program dipecah menjadi bagian-bagian yang dapat

dimuat memori  jika memori terlalu kecil untuk menampung

seluruhnya sekaligus.

2. Overlay disimpan pada disk dan dikeluar masukan dari dan kememori

oleh sistem operasi. Pembagian dilakukan oleh programmer.

3. Virtual memory (memori maya)  Sistem operasi menyimpan bagian-

bagian proses yang sedang digunakan dimemori utama dan sisanya di

disk.

4. Virtual memori dapat diimplementasikan dengan tiga cara, yaitu:

a. Paging

b. Segmentasi

c. Kombinasi paging dan segmentasi

4.a. Paging  Mengimplementasikan ruang alamat besar pada

memori kecil menggunakan index register, base register,

segment register, dan lain-lain.

 Istilah pada sistem paging :

 Alamat virtual.

 Alamat nyata (real address = R).

 Page unit terkecil virtual address space.

 Page frame unit terkecil memori fisik.

 Page fault permintaan alokasi page ke memori yang belum

dipetakan.

 MMU (memory management Unit) chip.

 Tabel Page  Alamat virtual dibagi menjadi dua bagian 

Nomer page ( bit-bit awal ) dan  Offse  ( bit-bit akhir ).

 Ada 2 cara yang dilakukan oleh parity check  pengecekan

pariti genap (even parity check) dan pengecekan pariti

ganjil (odd parity check).
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 Even parity check jumlah bit satu untuk tiap tiap bit dalam

1 byte beserta parity bit harus berjumlah genap (even) 

Jika berjumlah ganjil Berarti ada kerusakan data.

INPUT/OUTPUT

I. DEFINISI INPUT

 Alat input alat yang digunakan untuk menerima input.

 Input  energi yang dimasukkan kedalam suatu sistem yang dapat

berupa signal input atau maintenance input.

 Signal input energi yang akan diolah system

 Maintenance input yang akan digunakan untuk mengolah signal input.

 Beberapa alat input mempunya fungsi ganda terminal.

 Terminal yang dihubungkan dengan pusat komputer Remote Job Entry

(RJE) terminal atau remote batch terminal.

II. MACAM – MACAM TERMINAL
a. Non intelligent terminal

b. Smart terminal

c. Intelligent terminal

III. MACAM- MACAM ALAT INPUT
a. Alat input langsung

Contoh : Keyboard, Pointing device, Scaner, Sensor, Voice recognizer.

b. Alat input tidak langsung

Contoh : Key-to-card, Key-to-tape,  Key-to-disk.

Kontrol Status Data (bit)

Dan Ke dari dan ke

Modul I/O Modul I/O Modul I/O

Control
Logic

Buffer

Transducer
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Data (Unik Perangkat)

ke dan dari Luar

Gambar Suatu perangkat eksternal

IV. DEFINISI OUTPUT

 Alat output  suatu keluaran / tampilan suatu data setelah mengalami

proses.

 Output yang dihasilkan dari pengolahan data 4 macam bentuk, yaitu :

- Tulisan.

- Image.

- Bentuk yang dapat dibaca oleh mesin dalam bentuk simbol yang

hanya dibaca dan dimengerti oleh komputer.

- Suara.

V. MACAM - MCAM ALAT OUTPUT
1. Hard copy device alat yang digunakan untuk mencetak tulisan.

Contoh :

- printer alat pencetak dengan media kertas.

- plottet alat pencetak grafik atau gambar.

- computer output to microfilm  alat untuk mengurangi jumlah dari

kertas yang dihasilkan dari output komputer.

2. Soft copy device  alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan pada

media soft (lunak) yang berupa signal elektronik

contoh :

- video display layar yang brupa tabung sinar katoda (crt).
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- flat panel display  display yang menggunakan LCD ( Liquid

Crystal Display ) dan layarnya berbentuk pipih.

- Speaker  digunakan untuk menampilkan suara-suara seperti

musik, bel diatur lewat program.

3. Drive device alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk

yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media. Alat ini berfungsi ganda

 alat input dan alat output

contoh :

- disk drive yang mengunakan media disk magnetic.

- tape drive yang menggunakan media tape magnetic.

VI. ALAT-ALAT I/O
1. Bus atau Pathway

o Merupakan suatu sirkuit  jalur transportasi informasi antara dua

atau lebih alat-alat dalam sistem komputer.

o Bus yang menghubungkan antara CPU dengan main memory 

dengan external bus.

2. I/O port atau I/O interface

o Informasi yang dikirim  alat input/output ( peripheral device ) ke

main memory atau ke register di CPU diletakan di I/O port 

dikirimkan lewat data bus dan sebaliknya.

o Cara pengiriman informasi ke alat-alat I/O disebut dengan program

controlled I/O.

3. DMA Controller

o DMA ( Direct Memory Acces )  konsep yang akan membuat

komunikasi informasi  peripheral device dengan main memory

akan lebih efisien.

o Caranya meletakan bus pada DMA controller yang dihubungkan

dengan peripheral device.

4. I/O channel
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o Suatu DMA controller yang dipergunakan bersama-sama untuk

sejumlah alat-alat I/O.

o Masing-masing alat I/O dihubungkan  channel lewat suatu

control unit atau controller  digunakan untuk sejumlah alat-alat

I/O yang sejenis.

VII. PRINSIP PERANGKAT KERAS I/O
1. Manajemen perangkat I/O mempunyai beragam fungsi

 Mengirimkan perintah ke perangkat I/O agar menyediakan

layanan.

 Menangani interupsi perangkat I/O.

 Menangani kasalahan pada perangkat I/O.

 Menyediakan interface kepemakai.

VIII. I/O DEVICE

 Perangkat I/O dapat dibedakan berdasarkan :

1. Sifat aliran data.

2. Sasaran komunikasi .

IX. DIRECT MEMORY ACCES (DMA)
1. DMA  mentransfer seluruh data yang diminta ke / dari memory secara

langsung tanpa melewati pemroses.

2. Keuntungan DMA :

- Memaksimalkan / meningkatkan kinerja I/O

- Meminimasikan over head

CPU

count

memory

buffer

DMA Register / memory address
count

Disk
controller

drive

Gambar  Transfer DMA seluruhnya dilakukan oleh
controller
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3. Pada waktu data di transfer dari controller ke memory, sektor berikut akan

lewat dibawah head dan bits sampai ke controller. Controller sederhana

tidak dapat dilakukan I/O dalam waktu yang bersamaan  maka

dilakukan interleaving (skip blok)  memberi waktu untuk mentransfer

data ke memory.  Interleaving terjadi pada disk, bukan pada memory.

X. PRINSIP SOFTWARE I/O

1. Ide dasarnya  mengorganisasikan software dalam beberapa layer

dimana level bawah menyembunyikan akses / kepelikan hardware untuk

level diatasnya.

2. Level atas membuat layer dimana level bawah menyembunyikan akses /

kepelikan hardware untuk level diatasnya. Level atas membuat interface

yang baik ke user.

XI. TUJUAN SOFTWARE I/O

a. Konsep dalam desain software I/O

b. Menamakan yang seragam / Uniform Naming. Contoh : seluruh disk

dapat dibuat dengan hirarki sistem file (menggunakan NPS)

c. Penanganan kesalahan / Error Handling.

contoh : pertama controller, device driver, dan sebagainya. Dan jika

tidak bisa ditangani beri pesan.

d. Synchronous (blocking) vs Asynchronous (interrupt driver) transfer.

Gambar Interleaving
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0
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Double  interleaving
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Device
Drivers

Device Controller

(registernya)

Device

e. Sharable vs Dedicated Devide.

Contoh : disk untuk sharable dan printer untuk dedicated.

INPUT/OUTPUT (Lanjutan)

XII. Tujuan diatas dapat dicapai dengan memisahkan software I/O menjadi 4
layers

1. INTERRUPT HANDLER

 Interrupt harus disembunyikan agar tidak terlihat rutin berikutnya.

 Device driver di blok saat perintah I/O diberikan dan menunggu interupsi.

 Ketika interupsi terjadi  Prosedur penanganan interupsi bekerja agar

device driver keluar dari state blocked.

A. Device Drivers

 Seluruh kode device dependent terletak di device driver.

 Tiap device driver menangani satu tipe / satu kelas device.

 Tugas dari device driver untuk menerima permintaan abstrak dari

software device independent diatasnya dan melakukan layanan

sesuai permintaan / mengeksekusinya.

B. Device-Independent I/O Software

 I/O device-independent  software I/O yang tak bergantung

pada perangkat keras.

 Fungsi dari software I/O device-independent yang biasa

dilakukan :

C. User-Space I/O Software

 Sebagian software I/O berada didalam sistem operasi yang di

link dengan user program.

 System call termasuk I/O  dalam bentuk prosedur (library

procedures). Contoh : count = write(fd, buffer, nbytes)
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XIII. KONGKURENSI
1. DEFINISI

 Kondisi dimana pada saat bersamaan terdapat lebih dari satu proses

disebut dengan kongkurensi ( proses – proses yang kongkuren ).

 Proses – proses yang mengalami kongkuren dapat berdiri sendiri (

independen )atau dapat saling berinteraksi  sehingga membutuhkan

sinkronisasi atau koordinasi proses yang baik.

2. PRINSIP – PRINSIP KONGKURENSI
a. Alokasi waktu pemroses untuk proses – proses yang aktif.

b. Pemakaian bersama dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya.

c. Komunikasi antar proses.

d. Sinkronisasi aktifitas banyak proses.

3. MASALAH KONGKURENSI DAPAT TERJADI
a. Banyak aplikasi.

b. Strukturisasi sebuah aplikasi yang terdiri dari kumpulan proses.

c. Strukturisasi sebuah proses.

d. Strukturisasi sistem operasi

4.KESULITAN – KESULITAN DALAM KONGKURENSI

Make I/O call; format I/O;
spooling

Naming protection, blocking,
buffering, allocation

Setup device register, check status

Wake up driver when I/O
completed

Perform I/O operation

Layer

I/O
request

User processes

Device-independent
Software

Interrupt handler

Device-drivers

Hardware

I/O reply I/O functions

Gambar Lapisan sistem I/O dan fungsi utama dari tiap
lapisan (layer)
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a. pemakaian bersama sumber daya global.

b. Pengelolaan alokasi sumber daya optimal.

c. Pencarian kesalahan pemrograman.

XIV. SINKRONISASI

 Synchronous transmission  waktu pengiriman bit-bit di sumber

pengirim (source) harus sinkron (sesuai) dengan waktu penerimaan

bit-bit yang diterima oleh penerima (receiver).

 Transmisi data yang menggunakan cara synchronous transmission

menghadapi permasalahan dalam sinkronisasi bit (bit synchronization)

dan sinkronisasi  karakter (character synchronization) yang dikirim

dengan yang diterima.

 Bit synchronization  berhubungan dengan kapan sumber pengirim

(source) harus meletakan bit-bit yang akan dikirim ke channel

transmisi dan kapan penerima (receiver) harus mengetahui dengan

tepat untuk mengambil bit-bit yang dikirim tersebut.

 Masalah ini dapat diatasi  clock yang ada di sumber pengirim dan

clock yang ada di penerima kiriman.

XV. MUTUAL EXCLUSION
1. DEFINISI DAN MASALAH

 Sumber daya yang tidak dapat dipakai bersama pada waktu

bersamaan ( misalnya : printer, disk drive ).

 Kondisi demikian  sumber daya kritis  bagian program yang

menggunakan sumber daya kritis critical region / section.

 Hanya satu program pada satu saat yang diijinkan masuk ke critical

region.

 Pemrograman harus menspesifikasikan bagian-bagian critical section,

sehingga sistem operasi akan menjaganya.
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ALU

Control
Unit

Register

Flags

Register

2. PEMAKSAAN ATAU PELANGGARAN MUTUAL EXCLUSION
MENIMBULKAN
a. Deadlock

b. Starvation

ARITMETIKA KOMPUTER

I. PENDAHULUAN

 Aritmetika komputer dibentuk dua jenis bilangan  yang sangat berbeda

 integer dan floating point.

 Pada kedua jenis bilangan tersebut, pemilihan representasi merupakan

masalah rancangan yang sangat kritis.

II. ARITHMETIC AND LOGIC UNIT (ALU)

 ALU  bagian komputer yang berfungsi membentuk operasi-operasi

aritmetika dan logik terhadap data.

 Semua elemen lain sistem komputer-control unit, register, memori, I/O-

 berfungsi membawa data ke ALU untuk selanjutnya diproses dan

kemudian mengambil kembali hasilnya.

 ALU dan seluruh komponen elektronik pada penggunaan perangkat

logik digital sederhana yang dapat menyimpan digit-digit biner dan

membentuk operasi logik Boolean sederhana.

 Gambar dibawah ini menjelaskan gambaran secara umum tentang

interkoneksi ALU dengan elemen-elemen CPU lainnya.

Gambar Input dan output  dari  ALU

III. REPRESENTASI INTEGER
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 Dalam sistem bilangan biner , semua bilangan dapat direpresentasikan

dengan hanya menggunakan bilangan 0 dan 1, tanda minus, dan

tanda titik.

 Namun untuk keperluan penyimpanan dan pengolahan komputer, kita

tidak perlu menggunakan tanda minus dan titik.

 Hanya bilangan biner (0 dan 1) yang dapat merepresentasikan

bilangan.

 Bila kita hanya memakai integer non-negatif, maka representasinya

akan lebuh mudah.

 Sebuah word 8-bit dapat digunakan untuk merepresentasikan bilangan

0 hingga 255. Misalnya:

00000000= 0

00000001= 1

00101001= 41

10000000= 128

11111111= 225

 Umumnya bila sebuah rangkaian n-bit bilangan biner an-1an-2…a1a0

akan diinterpretasikan sebagai unsigned integer A.

ARITMETIKA KOMPUTER (Lanjutan)

IV. REPRESENTASI NILAI TANDA

 Penggunaan unsigned integer tidak cukup  bilangan integer negatif

dan juga bilangan positif integer.

 Karena itu beberapa konvesi lainnya yang dapat kita gunakan.

 Konvesi-konvesi  perlakuan terhadap bit yang paling berarti (paling

kiri) di dalam word bit tanda.

 Apabila bit paling kiri sama dengan 0  suatu bilangan adalah positif

 sedangkan bila bit yang paling kiri sama dengan 1  bilangan

bernilai negatif.

Misalnya: -1101.01012 = -11.312510
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 Bentuk yang paling sederhana representasi yang memakai bit tanda

 representasi nilai tanda. Pada sebuah word n bit, n – 1 bit yang

paling kanan menampung  nilai integer. Misalnya:

+ 18 = 00010010

- 18 = 10010010 (sign-magnitude/nilai-tanda)

 Terdapat beberapa kekurangan pada representasi nilai-tanda 

penambahan dan pengurangan memerlukan pertimbangan baik tanda

bilangan ataupun nilai relatifnya agar dapat berjalan pada operasi

yang diperlukan.

 Kekurangannya lainnya terdapat dua representasi bilangan 0:

+ 010 = 00000000

- 010 = 10000000 (sign-magnitude)

V. REPRESENTASI KOMPLEMEN DUA

 Representasi komplemen dua ( two’s complement representation) 

mengatasi dua buah kekurangan yang terdapat pada representasi

nilai- tanda.

 Penambahan dan pengurangan  nilai-tanda (sign-magnitude) tidak

mencukupi dan terdapat dua buah representasi bilangan nol.

 Representasi komplemen dua menggunakan bit yang paling berarti

sebagai bit tanda  memudahkannya untuk mengetahui apakah

sebuah integer bernilai positif atau negatif.

 Representasi ini berbeda dengan representasi nilai-tanda dengan

cara menginterpretasikan bit-bit lainnya.

 Representasi komplemen dua akan lebih mudah dimengerti dengan

mendefinisikannya dalam bentuk jumlah bobot bit  seperti telah kita
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lakukan diatas pada representasi unsigned-magnitude dan sign-

magnitude.

 Bilangan nol akan diidentifikasikan sebagai positif,  memiliki tanda

bit 0 dan nilai keseluruhan 0.

 Kita dapat melihat bahwa range integer positif yang dapat

direpresentasikan mulai 0 (seluruh magnitude bit-nya sama dengan 0)

hingga 2n-1-1 (seluruh magnitude bit-nya 1).  bilangan yang lebih

besar akan memerlukan bit yang lebih banyak.

 Sekarang  bilangan negatif A, bit tanda an-1, sama dengan 1. n-1

bit sisanya dapat mengambil salah satu dari 2n-1 nilai.

 Karena itu, range integer negatif yang dapat direpresentasikan 

mulai –1 hingga -2n-1.

 Hasilnya  assignment yang mudah bagi nilai  untuk membiarkan

bit-bit an-1 an-2…a:a0 akan sama dengan bilangan positif 2n-1 –A.

VI.KONVERSI ANTARA PANJANG BIT YANG BERLAINAN

 Kadang-kadang kita perlu mengambil sebuah integer n bit dan

menyimpannya di dalam m bit, dengan m > n.

 Pada notasi sign-magnitude  mudah dilaksanakan: cukup

memindahkan bit tanda ke posisi terkiri yang baru dan mengisinya

dengan nol. Misalnya:

+18 = 00010010 (sign-magnitude, 8 bit)

+18 = 0000000000010010(sign-magtitude, 16 bit)

-18 = 10010010 (sign-magnitude, 8 bit)

-18 = 1000000000010010(sign-magtitude, 16 bit)
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 Prosedur di atas tidak berlaku bagi integer negatif komplemen dua.

Dengan memakai contoh yang sama:

+18 = 00010010 (komplemen dua, 8 bit)

+18 = 0000000000010010(komplemen dua, 16 bit)

-18 = 10010010 (komplemen dua, 8 bit)

-65.518 =  1000000000010010     (komplemen dua, 16 bit)

 Aturan integer komplemen dua adalah untuk memindahkan bit tanda

ke posisi terkiri yang baru dan mengisinya dengan salinan-salinan bit

tanda.

 Bilangan positif  diisi dengan 0 dan bilangan negatif isi dengan 1


-18 = 10010010 (komplemen dua, 8 bit)

-18 = 1111111100010010(komplemen dua, 16 bit)

VII. REPRESENTASI FIXED-POINT

 Representasi  yang telah dibahas disini kadang-kadang disebut

fixed point.

 Hal ini disebabkan  radix pointnya (binary point) tetap dan

diasumsikan akan berada di sebelah kanan dari digit yang paling

kanan.

 Pemrogram  menggunakan representasi yang sama untuk bilangan

pecahan biner dengan melakukan penskalaan bilangan-bilangan yang

bersangkutan titik biner secara implisit berada pada lokasi lainnya.

VIII. ARITMETIKA INTEGER
1. Negasi
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 Pada representasi sign-magnitude  aturan pembentukan bilangan

negatif (negation) bilangan integer cukup sederhana  Ubahlah bit

tanda.

 Pada notasi komplemen dua, pengurangan sebuah bilangan integer

dapat dibentuk dengan menggunakan :

1. Anggaplah komplemen Boolean seluruh bit bilangan integer

(termasuk bit tanda).

2. Perlakukan hasilnya sebagai sebuah unsigned binary integer,

tambahkan 1.

Misalnya:

18 = 00010010 (komplemen dua)

Komplemen bit-bitnya   = 11101101

- 1

11101110= -18

Seperti perkiraan sebelumnya, negatif dari negatif bilangan itu

adalah:

-18= 11101110 (komplemen dua)

komplemen bit-bitnya  = 00010001

+            1

00010010 =18

 Interpretasikan sekumpulan n bit bilangan biner an – 1an-2…a1a0

sebagai bilangan interger komplemen dua A, sehingga nilainya sama

dengan.
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 Sekarang bentuk komplemen bit-bitnya, an-1 an-2 …a0, dan

perlakukan sebagai sebuah unsigned integer, tambahkan 1.

 Terakhir, interpretasikan rangkaian n bit bilangan integer hasilnya

sebagai bilangan interger komplemen dua B, sehingga nilainya sama

dengan.

 Sekarang kita menginginkan A = -B, yang artinya A + B = 0. hal ini

akan dengan mudah ditunjukkan dengan:

a. Penurunan di atas mengasumsikan bahwa pertama-tama kita

dapat memperlakukan komplemen bit A sebagai unsign integer

untuk menambahkan 1, dan kemudian memperlakukan

hasilnya sebagai integer komplemen dua.

b. Terdapat dua keadaan khusus yang perlu diperhatikan.

Pertama, anggaplah A = 0. Dalam kasus ini, untuk representasi

8-bit,

0= 00000000 (komplemen dua)

Komplemen bit-bit = 11111111

+            1

1 00000000 = 0

c. Disini terjadi suatu overflow, yang kemudian diabaikan.

d. Hasilnya adalah bahwa pengurangan 0 sama dengan 0.

e. Keadaan khusus kedua lebih menyerupai masalah.

f. Bila kita mengambil pengurangan pola bit 1 yang diikuti oleh n-

1 bilangan 0, maka kita akan kembali mendapatkan bilangan

yang sama. Misalnya untuk word 8-bit,

-128 = 00000000 (komplemen dua)

Komplemen bit-bit = 01111111

+ 1

10000000 = -128
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 Sebagian anomali seperti itu tidak dapat diabaikan. Jumlah pola bit di

dalam sebuah word n = -bit adalah 2n, yang merupakan bilangan

genap. Kita ingin merepresentasikan integer positif dan negatif dan

bilangan 0.

 Pada kasus komplemen dua, terdapat representasi n-bit untuk 2n,

tapi tidak terdapat 2n.

 Penambahan dalam komplemen dua ditunjukkan pada Gambar

dibawah ini menunjukkan 4 contoh pertama menjelaskan operasi

yang berhasil.

(a) (-7) - (-5) (b) (-4) + (-4)

1001 1100

0101 0100

1101 = -2 0000

0000 = 0

(c) (+3) +(-4) (d) (-4) + (-1)

0011 1100

0100 1111

0111 = 7 1011

1011 = -5

(e) (+5) + (-4) (f) (-7) + (-6)

0101 1001

0100 1010

0111 = Overflow 0011 = Overflow
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Gambar Penambahan bilangan dalam representasi komplemen dua


