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Pertemuan Ke-11 
MULTIPROSESOR 

  

A. Sistem Multiprosesor 

• Merupakan sebuah sistem dimana sekumpulan prosessor dalam suatu komputer 

tunggal berhubungan dan bekerja sama satu sama lain  

• Prosessor tersebut dapat berkomunikasi melalui baris data langsung melalui 

memori yang terbagi-bagi atau dengan perantaraan kombinasi memori itu. 

 

B. Sistem Multiprosesor memiliki beberapa keuntungan antara lain: 

- Kehandalan yang tinggi dikarenakan  memiliki banyak unit proses yang 

digunakan  

- Meningkatnya ketersediaan unit memori dan piranti I/O dan 

- Meningkatnya kemampuan hitung berdasarkan jumlah ALU yang semakin 

banyak yang merupakan imbas menggunkan banyak prosesor 

 

C. General BUS 

 Merupakan skema hubungan yang paling sederhana untuk suatu sistem multi 

prosessor. 

 Merupakan jalur komunikasi tunggal antara komponen-komponen fungsional. 

 

D. Crossbar Switch 

• Suatu jalur yang terpisah menghubungkan setiap processor ke setiap unit 

memori. 

• Karena setiap memori diakses oleh jalur-jalur yang berbeda, maka tidak akan 

terjadu blocking yang disebabkan oleh adanya transmisi-transmisi yang 

bersamaan waktunya. 
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MEMORI MULTIPORT : 

 Organisasi multiport didapat dengan mengeluarkan logika kendali, logika saklar 

arbitrasi teoritas dari saklar crossbar dan meletakkan mereka didalam interfase 

masing-masing unit memori. 

 Kemudian semua komponen fungsional lainnya mengakses unit memori melalui 

suatu unit port tertentu dimana fungsi port tersebut merupakan sebagai jembatan 

yang menentukan ke memori yang dituju. 

 

Multi Cache Dalam Sistem Multi Prosessor : 

 Sistem multi prosessor mempunyai cache yang merupakan bagian dari suatu 

sistem. 

 Sayangnya kehadiran cache banyak cache menimbulkan masalah bagi 

konsistensi data ( perpautan cache ). 

 Masalah ini hanya ada jika cache dihubungkan dengan prosessor indivudual. 

 Dalam hal ini bisa terdapat beberapa salinan data yang sama di cache yang 

berlainan pada saat yang sama. 

 Salah satu cara menghindari  masalah pertautan cache adalah dengan 

menghubungkan cache dengan memori terbagi dari pada dengan prosessor. 

 

Klasifikasi multiprocessing: 

• Loosely Coupled Multiprocessing 

• Functionality Specialized Processor 

• Tighly Coupled Multiprocessing 

• Parallel Processing 

 

Klasifikasi Struktur Parallel : 

 Single Instruction Single Data stream (SISD) 

 Single Instruction Multiple Data stream (SIMD) 

 Multiple Instruction Single Data stream (MISD) 

 Multiple Instruction Multiple Data stream (MIMD) 
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Tighly Coupled Multiprocessing = Multiprocessor : 

 Memiliki dua atau lebih processor general purpose, dimana masing-masing 

prcessor memiliki kemampuan yang sama 

 Semua processor memiliki akses bersama ke memori bersama. Beberapa 

memori lokal (private) dapat juga digunakan. 

 Semua processor memiliki akses bersama ke perangkat I/O, baik melalui saluran 

yang sama atau melalui saluran yang berbeda yang menyediakan lintasan ke 

perangkat yang sama. 

 Sistem dikontrol oleh suatu sistem operasi terintegrasi yang menyediakan 

interaksi antara processor dengan program-program pada level job, task, file dan 

data. 

 

 
Gambar 11.1 Multiprocessor tightly couple 

 

Organisasi multiprocessor: 

- Time Shared Bus atau Bus Common 

- Multiport Memory 

- Central Control Unit 
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A. Time-Shared Bus : 

 Struktur dan antarmuka Time-sahred bus mirip dengan sistem processor 

tunggal, memakai interkoneksi bus.  Sistem bus terdiri dari bus alamat, bus data dan 

bus kontrol. Untuk memungkinkan transfer DMA dari processor-processor I/O, 

disediakan fitur-fitur : 

• Addressing: 

Pengalamatan harus dapat membedakan modul-modul pada bus untuk 

menentukan sumber dan tujuan data. 

• Arbitration:  

Setiap modul I/O dapat berfungsi sebagai “master” sementara.  

Disediakan mekanisme untuk menanggulangi sistem request kontrol bus 

yang bersamaan, dengan teknik prioritas. 

• Time Sharing: 

Bila suatu modul sedang melakukan pengontrolan terhadap bus, maka 

modul-modul lainnya dikunci.  

 

Kelebihan Time-shared Bus: 

• Sederhana : 

Merupakan organisasi multiprocessor yang paling sederhana. Interface fisik, 

logika pengalamatan, arbitrasi dan time sharing seluruh processor sama seperti 

pada processor tunggal 

• Fleksibilitas : 

Mudah dikembangkan, dalam pengertian jumlah CPU. 

• Realibilitas : 

Bus merupakan medium pasif dan kegagalan suatu perangkat yang 

terhubung tidak akan menyebabkan kegagalan sistem secara keseluruhan. 
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Gambar 11.2. Organisasi dasar time shared bus 

 

 

 
Gambar 11.3. Organisasi dasar time shared bus dengan Cache 

 

 

Multiport Memory : 

 Memungkinkan akses modul-modul memori utama secara langsung dan 

independent oleh CPU dan modul I/O. Metode yang digunakanUntuk mengatasi 

konflik adalah dengan menunjuk prioritas yang permanen bagi semua port memori. 

Modul port identik dengan modul memori port tunggal.  

Dengan demikian untuk mengakomodasi memori multi port  hanya diperlukan 

sedikit modifikasi CPU atau modul I/O atau tidak sama sekali. 
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Gambar 11.4.  Organisasi memory Multiport 

 

 

Sistem Memori multiprocessor:  

 Sistem Memori Pribadi, merujuk pada sebuah konfigurasi dimana processor-

processor memiliki memori lokal dan antar  processor dapat saling berkomunikasi 

satu sama lain melalui suatu sistem transfer message. Dalam system transfer 

message prosesor memiliki unit masukan dan keluaran (I/O) dan juga 

menggunakan memori masing-masing sehingga sebagai unit pengotrol pekerjaan 

adalah  bagian message transfer. Fungsi message transfer mengirimkan sinyal 

pekerjaan (thread) ke prosesor yang sedang idle, sehingga seolah-olah message 

transfer seperti sebuah load balancer. Untuk teknologi multiprosesor ini 

membutuhkan biaya yang sangat besar 

 Sistem Memori Terbagi, semua processor memakai suatu memori utama atau 

sering disebut juga sebagai memori bersama. Pada teknologi  multiprosesor ini 

masing-masing prosesor mengakses ke satu memori saja. Sehingga diperlukan 

scheduling (penjadwalan) dalam penggunaan memori satu buah.  
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 Gambar 11.5. Organisasi hardware message transfer 

 

 

 
Gambar 11.6 Sistem Memori bersama 
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Latihan 
1. Apa perbedaan antara system memori pribadi dengan system memori bersama 

pada teknologi multiprosesor 

2. menurut anda prosesor Core 2 Duo yang sekarang ini menggunakan system 

memori pribadi dengan system memori bersama? Jelaskan jawabanmu 
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