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TujuanTujuan

1.1. Memahami tentang system operasiMemahami tentang system operasi
2.2. Memahami tentang penjadwalan prosesMemahami tentang penjadwalan proses
3.3. Memahami JenisMemahami Jenis--jenis memori management jenis memori management 

MengertiMengerti tentang Swaping dan  Partition tentang Swaping dan  Partition 
4.4. Memahami konsep Paging, segmentation Memahami konsep Paging, segmentation 
5.5. Mengerti konsep Vitual memori.Mengerti konsep Vitual memori.
6.6. Mengerti implemantasi  pengaturan Mengerti implemantasi  pengaturan 

mememori pada powerPCmememori pada powerPC
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Translation Translation LookasideLookaside BufferBuffer

�� PadaPada prinsipnyaprinsipnya, , setiapsetiap referensireferensi keke virtual virtual memorimemori terdapatterdapat duadua jenisjenis aksesakses, , 
yaituyaitu aksesakses untukuntuk mengambilmengambil page table entry yang page table entry yang diinginkandiinginkan dandan aksesakses
untukuntuk pengambilanpengambilan datanyadatanya. . 

�� AkibatAkibat halhal iniini terjaditerjadi penggandaanpenggandaan waktuwaktu aksesakses yang yang menurunkanmenurunkan kinerjakinerja. . 
�� SolusiSolusi persoalanpersoalan penggandaanpenggandaan waktuwaktu aksesakses adalahadalah dengandengan menggunakanmenggunakan

cache cache khususkhusus untukuntuk page table entry, yang page table entry, yang biasabiasa disebutdisebut translation translation lookasidelookaside
buffer (TLB). buffer (TLB). 

�� Yang Yang harusharus diperhatikandiperhatikan jugajuga, TLB , TLB harusharus berinteraksiberinteraksi dengandengan sistemsistem cache cache 
memorimemori utamautama, , sepertiseperti terlihatterlihat padapada gambargambar 5.11. 5.11. 

�� PertamaPertama, , sistemsistem akanakan memeriksamemeriksa TLB TLB untukuntuk mengetahuimengetahui apakahapakah page table page table 
entry yang entry yang cocokcocok tersediatersedia, , bilabila adaada makamaka alamatalamat fisikfisik (real) (real) akanakan dibuatdibuat dengandengan
mengkombinasikanmengkombinasikan nomernomer frame frame dengandengan offset. offset. 

�� BilaBila tidaktidak adaada, entry , entry diaksesdiakses daridari sebuahsebuah page table. page table. SetelahSetelah alamatalamat real real dibuatdibuat, , 
yang yang berbentukberbentuk sebuahsebuah tag tag dandan remainder, cache remainder, cache diperiksadiperiksa untukuntuk mengetahuimengetahui
keberadaankeberadaan blokblok yang yang berisiberisi word word tersebuttersebut. . 

�� Bila ada, maka akan dikembalikan ke CPU. Sedangkan bila tidak adBila ada, maka akan dikembalikan ke CPU. Sedangkan bila tidak ada, word a, word 
akan dicari dari memori utama. akan dicari dari memori utama. 
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SegmentasiSegmentasi

�� Teknik paging tidak dapat diakses atau digunakan Teknik paging tidak dapat diakses atau digunakan 
pemrogram secara langsung. pemrogram secara langsung. 

�� Terdapat teknik manajemen pengalamatan lain yang dapat Terdapat teknik manajemen pengalamatan lain yang dapat 
diakses dan digunakan pemrogram untuk memudahkan diakses dan digunakan pemrogram untuk memudahkan 
dalam mengorganisasikan program dan data, juga sebagai dalam mengorganisasikan program dan data, juga sebagai 
alat untuk privilege dan proteksi yang berkaitan dengan alat untuk privilege dan proteksi yang berkaitan dengan 
instruksi dan data. Teknik ini dinamakan segmentasi. instruksi dan data. Teknik ini dinamakan segmentasi. 

�� Segmentasi memungkinkan pemrogram untuk Segmentasi memungkinkan pemrogram untuk 
menganggap memori sebagai seuatu yang yang terdiri dari menganggap memori sebagai seuatu yang yang terdiri dari 
sejumlah ruang alamat atau segmen. Ukuran segmen sejumlah ruang alamat atau segmen. Ukuran segmen 
variabel dan dinamikvariabel dan dinamik
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KeuntunganKeuntungan SegmentasiSegmentasi

�� Menyederhanakan perkembangan struktur data. Menyederhanakan perkembangan struktur data. 
�� Memungkinkan program dapat diubah dan dikompilasi ulang Memungkinkan program dapat diubah dan dikompilasi ulang 

secara independen. secara independen. 
�� MemungkinkanMemungkinkan suatusuatu segmensegmen yang yang merupakanmerupakan bagianbagian daridari

suatusuatu prosesproses digunakandigunakan oleholeh prosesproses lainnyalainnya. . 
�� Memungkinkan adanya proteksi, karena pemrogram dapat Memungkinkan adanya proteksi, karena pemrogram dapat 

dengan mudah memberikan akses privilegedengan mudah memberikan akses privilege
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OperasiOperasi interaksiinteraksi TLB TLB dandan memorimemori cachecache
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MemoriMemori Power PC (1)Power PC (1)
�� PowerPC PowerPC menyediakanmenyediakan pengalamatanpengalamatan yang yang komprehensifkomprehensif. . 
�� UntukUntuk implementasiimplementasi arsitekturarsitektur 32 bit 32 bit menggunakanmenggunakan teknikteknik

paging paging dengandengan mekanismemekanisme segmentasisegmentasi yang yang sederhanasederhana. . 
�� BagiBagi implementasiimplementasi 64 bit 64 bit digunakandigunakan paging paging dengandengan

mekanismemekanisme segmentasisegmentasi yang yang lebihlebih baikbaik. . 
�� SelainSelain ituitu terdapatterdapat mekanismemekanisme alternatifalternatif bagibagi keduanyakeduanya, yang , yang 

dikenaldikenal sebagaisebagai penerjemahanpenerjemahan alamatalamat blokblok. . 
�� TeknikTeknik pengalamatanpengalamatan blokblok ditujukanditujukan untukuntuk menutupimenutupi

kelemahankelemahan teknikteknik paging. paging. 
�� DenganDengan pengalamatanpengalamatan blokblok memungkinkanmemungkinkan prosesorprosesor untukuntuk

memetakanmemetakan empatempat buahbuah blokblok besarbesar memorimemori intruksiintruksi dandan
empatempat buahbuah blokblok memorimemori data yang data yang berukuranberukuran besarbesar dengandengan
tidaktidak menggunakanmenggunakan mekanismemekanisme paging. paging. 
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MemoriMemori Power PC (2)Power PC (2)

�� PowerPC 32 bit PowerPC 32 bit menggunakanmenggunakan alamatalamat efektifefektif 32 bit. 32 bit. 
�� AlamatAlamat tersebuttersebut meliputimeliputi identifier page 16 bit identifier page 16 bit dandan selektorselektor

12 bit. 12 bit. 
�� DenganDengan 12 bit 12 bit dapatdapat mereferensimereferensi 4 4 KbyteKbyte page. page. 
�� EmpatEmpat bit bit daridari alamatalamat diguakandiguakan utukutuk menandakanmenandakan salahsalah satusatu

daridari 16 16 segmensegmen meliputimeliputi bit bit –– bitbit kontrolkontrol aksesakses dandan sebuahsebuah
identifier 24 bit, identifier 24 bit, sehinggasehingga alamatalamat efektifefektif 32 bit 32 bit memetakanmemetakan keke
dalamdalam alamatalamat virtual 52 bit. virtual 52 bit. 
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Mekanisme pengalamatan Mekanisme pengalamatan 
PowerPC 32 bitPowerPC 32 bit
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PowerPCPowerPC
�� PowerPC PowerPC menggunakanmenggunakan inverted page table inverted page table tunggaltunggal. . 
�� AlamatAlamat virtual virtual digunakandigunakan untukuntuk mengindekskanmengindekskan keke

dalamdalam page table. page table. 
�� NomerNomer virtual page virtual page diisikandiisikan keke bagianbagian kirikiri ((sisisisi yang yang 

paling paling berartiberarti) ) dengandengan tigatiga buahbuah nolnol untukuntuk membentukmembentuk
bilanganbilangan 19 bit. 19 bit. 

�� KemudianKemudian bit per bit bit per bit exclusisiveexclusisive--OR OR dihitungdihitung keke
bilanganbilangan tersebuttersebut dandan 19 bit paling 19 bit paling kanankanan daridari ID ID 
segmensegmen vitualvitual untukuntuk membentukmembentuk kodekode hash 19 bit. hash 19 bit. 

�� TabelTabel diaturdiatur menjadimenjadi n n kelompokkelompok yang yang terdiriterdiri daridari 8 8 
buahbuah entry. Dari 10 entry. Dari 10 sampaisampai 19 bit 19 bit kodekode hash hash 
((tergantungtergantung padapada ukuranukuran page table) page table) digunakandigunakan untukuntuk
memilihmemilih salahsalah satusatu kelompokkelompok didi dalamdalam tabeltabel. . 

�� KemudianKemudian hardware hardware manajemenmanajemen memorimemori malacakmalacak 8 8 
entry entry dalamdalam kelompokkelompok untukuntuk dicocokkandicocokkan dengandengan
alamatalamat virtualnyavirtualnya
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PowerPCPowerPC

�� DalamDalam mencarimencari kecocokankecocokan tersebuttersebut, , setiapsetiap page table entry page table entry 
meliputimeliputi ID ID segmensegmen virtual virtual 

�� 6 bit paling 6 bit paling kirikiri daridari nomernomer virtual page, yang virtual page, yang disebutdisebut
abbreviated page index (abbreviated page index (karenakarena sedikitnyasedikitnya 10 bit 10 bit daridari nomernomer
virtual page 16 bit virtual page 16 bit selaluselalu berpartisipasiberpartisipasi didi dalamdalam hash hash untukuntuk
memilihmemilih kelompokkelompok page table entry, page table entry, hanyahanya bentukbentuk singkatsingkat
nomernomer virtual page yang virtual page yang perluperlu dibawadibawa keke page table entry agar page table entry agar 
cocokcocok secarasecara unikunik dengandengan alamatalamat virtual). virtual). 

�� BilaBila terdapatterdapat kecocokankecocokan, , makamaka nomernomer real page 20 bit real page 20 bit daridari
alamatalamat dirangkaikandirangkaikan dengandengan 12 bit 12 bit terandahterandah alamatalamat efektifefektif
untukuntuk membentukmembentuk alamatalamat fisikfisik 32 bit 32 bit untukuntuk diaksesdiakses. . 
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PowerPCPowerPC

�� BilaBila tidaktidak terdapatterdapat kecocokankecocokan makamaka kodekode hash hash 
dikomplemenkandikomplemenkan untukuntuk menghasilkanmenghasilkan indeksindeks page table yang page table yang 
barubaru yang yang beradaberada padapada posisiposisi relatifrelatif samasama didi sisisisi lain lain tabeltabel. . 

�� KemudianKemudian kelompokkelompok iniini dilacakdilacak untukuntuk dicocokkandicocokkan. . BilaBila tidaktidak
adaada yang yang cocokcocok lagilagi, , sebuahsebuah page fault interrupt page fault interrupt akanakan terjaditerjadi

�� Pada manajemen pengalamatan 64 bit PowerPC dirancang Pada manajemen pengalamatan 64 bit PowerPC dirancang 
untuk kompatible dengan 32 bit. Prinsipnya sama dengan untuk kompatible dengan 32 bit. Prinsipnya sama dengan 
mekanisme pengalamatan 32 bit. mekanisme pengalamatan 32 bit. 
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KesimpulanKesimpulan

�� Operating Operating sistemsistem bertugasbertugas sebagaisebagai penghubungpenghubung antaraantara user user dandan
perangkatperangkat keraskeras, agar user , agar user dapatdapat menggunakanmenggunakan perangkatperangkat keraskeras
secarasecara NyamanNyaman dandan efisienefisien

�� Operating sistem mengatur sumber daya perangkat keras.Operating sistem mengatur sumber daya perangkat keras.
�� PenjadwalanPenjadwalan kerjakerja perangkatperangkat keraskeras oleholeh operating operating sistemsistem dapatdapat

mengoptimalkanmengoptimalkan kecepatankecepatan CPU.CPU.
�� AdaAda beberapabeberapa istilahistilah dalamdalam manajemenmanajemen memorimemori, , yaituyaitu: : 

swapping, partitioning, paging, virtual memory.swapping, partitioning, paging, virtual memory.
�� MemoriMemori virtual virtual merupakanmerupakan bagianbagian daridari secondary  yang secondary  yang 

dianggapdianggap sebagaisebagai memorimemori utamautama
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LatihanLatihan SoalSoal

�� JelaskanJelaskan fungsifungsi SistemSistem OperasiOperasi!!
�� Dalam membedakan jenis sistem operasi adalah Dalam membedakan jenis sistem operasi adalah 

berdasarkan sifat eksekusinya, sebutkan dan jelaskan berdasarkan sifat eksekusinya, sebutkan dan jelaskan 
jenisnya!jenisnya!

�� DalamDalam sistemsistem batch batch terdapatterdapat SingleSingle--programming & Multiprogramming & Multi--
programming programming JelaskanJelaskan 2 2 halhal tesebuttesebut!!

�� JelaskanJelaskan tentangtentang translation translation lookasidelookaside buffer! buffer! 
�� JelaskanJelaskan tentangtentang swapping, partitioning, paging, virtual swapping, partitioning, paging, virtual 

memory!memory!


