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Perangkat keras komputer adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data

yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di

dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak

(software) yang menyediakan instruksi untuk perangkat

keras dalam menyelesaikan tugasnya.

Batasan antara perangkat keras dan perangkat lunak akan sedikit buram kalau kita

berbicara mengenai firmware, karena firmware ini adalah perangkat lunak yang "dibuat" ke

dalam perangkat keras. Firmware ini merupakan wilayah dari bidang ilmu komputer dan teknik

komputer, yang jarang dikenal oleh pengguna umum.

Komputer pada umumnya adalah komputer pribadi, (PC) dalam bentuk desktop atau menara

kotak yang terdiri dari bagian berikut:

 Papan sistem/papan induk yang merupakan tempat CPU, memori , slot vga, dan

memiliki slot untuk kartu tambahan.

o RAM - tempat penyimpanan data sementara / jangka pendek,sehingga

perangkat lunak yang kita jalankan akan tersimpan sementara, sehingga

komputer tidak perlu selalu mengakses hard disk untuk mencari data. Jumlah

RAM yang lebih besar akan membantu kecepatan PC

o Buses:

 Bus PCI

 Bus ISA

 USB

 AGP

 PCIx

o ROM (Read Only Memory) di mana firmware diletakkan

o CPU (Central Processing Unit) sebagai otak dan bagian utama komputer

 Power supply - sebuah kotak yang menyalurkan daya ke papan induk transformer,

kontrol voltase dan kipas
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 Pengontrol penyimpanan, dari jenis IDE, SCSI atau SATA atau lainnya, yang

mengontrol hard disk, Floppy disk, CD-ROM, DVD-ROM dan drive lainnya; kontroler ini

terletak di papan induk (atas-papan) atau di kartu tambahan

 Pengontrol penampilan video yang memproduksi output untuk komputer display

 Pengontrol komputer bus (paralel, serial, USB, Firewire) untuk menyambung komputer

dengan alat tambahan luar lainnya seperti printer atau scanner

 Beberapa jenis penyimpanan komputer:

o CD - tipe paling umum media yang dapat dilepas, murah tapi mudah rusak.

 CD-ROM

 CD-RW

 CD-R

o DVD

 DVD-ROM

 DVD-RW

 DVD-R

o Floppy disk

 Penyimpanan dalam - menyimpan data dalam komputer untuk penggunaan jangka

panjang.

o Hard disk - untuk penyimpanan data jangka panjang

o Disk array controller

 Kartu suara - menerjemahkan signal dari papan sistem ke bahasa yang dapat

dimengerti oleh speaker, dan memiliki terminal untuk mencolok kabel suara speaker.

 Jaringan komputer - untuk menghubungkan komputer ke internet dan/atau komputer

lainnya.

o Modem - media penyambung ke koneksi internet.

o Kartu network - untuk internet DSL/kabel, dan/atau menghubungkan ke komputer

lain.

 Alat lainnya.

Sebagai tambahan, perangkat keras dapat memasukan komponen luar lainnya. Di bawah ini

merupakan komponen standar atau yang umum digunakan.

 Input

o Keyboard

o Alat penunjuk

 Mouse
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 Trackball

o Joystick

o Gamepad

o Scanner gambar

o Webcam

o Tablet Grafis

 Output

o Printer

o Speaker

o Monitor

 Jaringan/Networking

o Modem

o kartu network

Papan system / papan induk (motherboard)

Papan induk - motherboard adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling

terhubung seperti pada PC atau Macintosh dan biasa disingkat dengan kata mobo.

Pengertian lain dari Motherboard atau dengan kata lain mainboard adalah papan utama berupa

pcb yang memiliki chip bios (program penggerak), jalur-jalur dan konektor sebagai penghubung

akses masing-masing perangkat.

Motherboard yang banyak ditemui dipasaran saat ini adalah motherboard milik PC yang

pertama kali dibuat dengan dasar agar dapat sesuai dengan spesifikasi PC IBM.

Motherboard atau disebut juga dengan Papan Induk Motherboard merupakan komponen utama

dari sebuah PC, karena pada Motherboard-lah semua komponen PC anda akan disatukan.

Bentuk motherboard seperti sebuah papan sirkuit elektronik. Motherboard merupakan tempat

berlalu lalangnya data. Motherboard menghubungkan semua peralatan komputer dan

membuatnya bekerja sama sehingga komputer berjalan dengan lancar.

Komponen-komponen Papan induk (motherboard)

 Konektor Power

Konektor power adalah pin yang menyambungkan motherboard dengan power supply di casing

sebuah komputer. Pada motherboard tipe AT, casing yang dibutuhkan adalah tipe AT juga.

Konektor power tipe AT terdiri dari dua bagian, di mana dua kabel dari power supply akan

menancap di situ. Pada tipe ATX, kabel power supply menyatu dalam satu header yang utuh,
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sehingga Anda tinggal menancapkannya di motherboard. Kabel ini terdiri dari dua kolom sesuai

dengan pin di motherboard yang terdiri atas dua larik pin juga. Ada beberapa motherboard yang

menyediakan dua tipe konektor power, AT dan ATX. Kebanyakan motherboard terbaru sudah

bertipe ATX.

 Socket atau Slot Prosesor

Terdapat beberapa tipe colokan untuk menancapkan prosesor Anda. Model paling lama adalah

ZIF ( Zero Insertion Force) Socket 7 atau popular dengan istilah Socket 7. Socket ini kompatibel

untuk prosesor bikinan Intel, AMD, atau Cyrix. Biasanya digunakan untuk prosesor model lama

(sampai dengan generasi 233 MHz). Ada lagi socket yang dinamakan Socket 370. Socket ini

mirip dengan Socket 7 tetapi jumlah pinnya sesuai dengan namanya, 370 biji. Socket ini

kompatibel untuk prosesor bikinan Intel. Sementara AMD menamai sendiri socketnya dengan

istilah Socket A, di mana jumlah pinnya juga berbeda dengan socket 370. Istilah A digunakan

AMD untuk menunjuk merek prosesor Athlon. Untuk keluarga prosesor Intel Pentium II dan III,

slot yang digunakan disebut dengan Slot 1, sementara motherboard yang menunjang prosesor

AMD menggunakan Slot A , sejalan dengan perkembangan tekonologi, masalah slot juga akan

berkembang.

 North bridge controller

VIA VT8751A yang memberikan interface prsessor dengan frekuensi 533/400MHz, yang

mensupport intel Hypertheading Tecnologi, interface system memory yang beropersi pada

266MHz, dan interface AGP 1.5V yang mendukung spesifikasi AGP 2.0 termasuk write protocol

dengan kecepatan 4X.

 Socket Memori

Juga ada dua tipe socket memori yang kini beredar di masyarakat komputer. Memang ada juga

socket terbaru untuk Rambus-DRAM tetapi sampai kini belum banyak pengguna yang

memakainya. Socket lama yang masih cukup populer adalah SIMM. Socket ini terdiri dari 72 pin

modul. Socket yang kedua memiliki 168 pin modul, yang dirancang satu arah. Anda tidak

mungkin memasangnya terbalik, karena galur di motherboard sudah disesuaikan dengan

socket memori tipe DIMM.
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 Konektor Floppy dan IDE

Konektor ini menghubungkan motherboard dengan piranti simpan computer seperti floppy disk

atau harddisk. Konektor IDE dalam sebuah motherboard biasanya terdiri dari dua, satu adalah

primary IDE dan yang lain adalah secondary IDE. Konektor Primary IDE menghubungkan

motherboard dengan primary master drive dan piranti secondary master. Sementara, konektor

secondary IDE biasanya disambungkan dengan pirantipiranti untuk slave seperti CDROM dan

harddisk slave. Bagaimana menyambungkan pin dengan kabel? Mudah sekali. Pita kabel IDE

memiliki tanda strip merah pada salah satu sisinya. Strip merah tersebut menandai, sisi kabel

berstrip merah ditancapkan pada pin bernomor 1 di konektornya. Bila menancap terbalik, piranti

yang terpasang tidak akan dikenali oleh komputer. Hal yang sama berlaku untuk

menyambungkan kabel floppy dengan pin di motherboard.

 AGP 4X slot

Slot port penyelerasi gambar ini mensupport Kartu Grafis mode 3.3V/1.5V AGP 4X untuk

aplikasi grafis 3D.

 South bridge controller

Peripheral kontroler terintegrasi VIA VT8235 yang mensupport berbagai I/O fungsi termasuk 2-

channel ATA/133 bus master IDE controller, sampai 6 port USB 2.0, interface LCP super I/O,

interface AC’97 dan PCI 2.2.

 Standby Power LED

Lampu ini menyala jika terdapat standby power di motherboard. LED ini bertindak sebagai

reminder (pengingat) untuk mematikan system power sebelum menghidupkan atau mematikan

mesin.

 PCI slots

Pegembangan slot PCI 2.2 32-bit in9i mensopport bus master PCI cart seperti SCSI atau cart

LAN dengan keluaran maksimum 133MB/s.

Setelah diketemukan PCIx maka slot PCI sudah ditinggalkan dan diganti oleh PCIx atau PCI

express.

 PS/2 Mouse Port

Konektor hijau 6 pin ini adalah untuk mouse atau peripheral ini yang masih menggunakan PS/2
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 Port Paralel dan Serial

Pada tipe AT, port serial dan paralel tidak menyatu dalam satu motherboard tetapi

disambungkan melalui kabel. Jadi, di motherboard tersedia pin untuk menancapkan kabel.

Fungsi port paralel bermacammacam, mulai dari menyambungkan komputer dengan printer,

scanner, sampai dengan menghubungkan komputer dengan periferal tertentu yang dirancang

menggunakan koneksi port paralel. Port serial biasanya digunakan untuk menyambungkan

dengan kabel modem atau mouse. Ada juga piranti lain yang bisa dicolokkan ke port serial.

Dalam motherboard tipe ATX, port paralel dan serial sudah terintegrasi dalam motherboard,

sehingga Anda tidak perlu menancapkan kabel-kabel yang merepotkan.

 RJ-45 Port

Port 25-pin ini menghubungkan konektor LAN melalui sebuah pusat network.

 Line in jack

Jack line in (biru muda) menghuungkan ke tape player atau sumber audio lainnya. Pada mode

6-channel, funsi jack ini menjadai bass/tengah.

 Line out jack

jack line out (lime) ini menghubungkan ke headphone atau speaker. Pada mode 6-channel,

funsi jack ini menjadi speaker out depan.

 Microphone jack

Jack mic (pink) ini meghubungkan ke mikrofon. Pada mode 6-channel funsi jack ini rear speaker

out belakang.

 USB 2.0 port 1 dan port 2

Kedudukan port USB (universal serial bus) 4-pin ini disediakan untuk menghubungkan dengan

perangkat USB 2.0.

 USB 2.0 port 3 dan port 4

Kedudukan port USB (universal serial bus) 4-pin ini disediakan untuk menghubungkan dengan

perangkat USB 2.0.

 Video Graphics Adapter Port

Port 15-pin ini adalah untuk VGA monitor atau VGA perangkat lain yang kompatibel

 Konektor keyboard

Ada dua tipe konektor yang menghubungkan motherboard dengan keyboard. Satu adalah

konektor serial, sedangkan satu lagi adalah konektor PS/2. Konektor serial atau tipe AT

berbentuk bulat, lebih besar dari yang model PS/2 punya, dengan lubang pin sebanyak 5 buah.

Sementara, konektor PS/2 memiliki lubang pin 6 buah dan diameternya lebih kecil separuhnya

dibanding model AT.
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 Batere CMOS

Batere ini berfungsi untuk memberi tenaga pada motherboard dalam mengenali konfigurasi

yang terpasang, ketika ia tidak/belum mendapatkan daya dari power supply

Memori Akses Acak

Memori akses acak (bahasa Inggris: Random access memory, RAM) adalah sebuah tipe

penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap tidak memperdulikan

letak data tersebut dalam memori. Ini berlawanan dengan alat memori urut, seperti tape

magnetik, disk dan drum, di mana gerakan mekanikal dari media penyimpanan memaksa

komputer untuk mengakses data secara berurutan.

Pertama kali dikenal pada tahun 60'an. Hanya saja saat itu memori semikonduktor belumlah

populer karena harganya yang sangat mahal. Saat itu lebih lazim untuk menggunakan memori

utama magnetic.

Perusahaan semikonduktor seperti Intel memulai debutnya dengan memproduksi RAM , lebih

tepatnya jenis DRAM.

Biasanya RAM dapat ditulis dan dibaca, berlawanan dengan

ROM (read-only-memory), RAM biasanya digunakan untuk

penyimpanan primer (memori utama) dalam komputer untuk

digunakan dan mengubah informasi secara aktif, meskipun

beberapa alat menggunakan beberapa jenis RAM untuk

menyediakan penyimpanan sekunder jangka-panjang.

Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ROM merupakan

jenis lain dari RAM, karena sifatnya yang sebenarnya juga

Random Access seperti halnya SRAM ataupun DRAM. Hanya

saja memang proses penulisan pada ROM membutuhkan

proses khusus yang tidak semudah dan fleksibel seperti halnya

pada SRAM atau DRAM. Selain itu beberapa bagian dari

space addres RAM ( memori utama ) dari sebuah sistem yang

dipetakan kedalam satu atau dua chip ROM.

Tipe umum RAM

Beberapa jenis RAM. Dari atas ke bawah: DIP, SIPP, SIMM 30 pin, SIMM 72 pin, DIMM, DDR

DIMM.
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 SRAM atau Static RAM

 NV-RAM atau Non-Volatile RAM

 DRAM atau Dynamic RAM

o Fast Page Mode DRAM

o EDO RAM atau Extended Data Out DRAM

o XDR DRAM

o SDRAM atau Synchronous DRAM

 DDR SDRAM atau Double Data Rate Synchronous DRAM sekarang

(2005) mulai digantikan dengan DDR2

 RDRAM atau Rambus DRAM

Tipe tidak umum RAM

 Dual-ported RAM

 Video RAM, memori port-ganda dengan satu port akses acak dan satu port akses urut.

Dia menjadi populer karena semakin banyak orang membutuhkan memori video. Lihat

penjelasan dalam Dynamic RAM.

 WRAM

 MRAM

 FeRAM

SRAM

Memori akses acak statik (bahasa Inggris: Static Random Access Memory, SRAM) adalah

sejenis memori semikonduktor.

 Kata "statik" menandakan bahwa memori memegang isinya selama listrik tetap berjalan,

tidak seperti RAM dinamik (DRAM) yang membutuhkan untuk "disegarkan" ("refreshed")

secara periodik. Hal ini dikarenakan SRAM didesain menggunakan transistor tanpa

kapasitor. Tidak adanya kapasitor membuat tidak ada daya yang bocor sehingga SRAM

tidak membutuhkan refresh periodik. SRAM juga didesain menggunakan desain cluster

enam transistor untuk menyimpan setiap bit informasi. Desain ini membuat SRAM lebih

mahal tapi juga lebih cepat jika dibandingkan dengan DRAM. Secara fisik chip, biaya

pemanufakturan chip SRAM kira kira tiga puluh kali lebih besar dan lebih mahal

daripada DRAM. Tetapi SRAM tidak boleh dibingungkan dengan memori baca-saja dan

memori flash, karena ia merupakan memori volatil dan memegang data hanya bila listrik

terus diberikan.
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 Akses acak menandakan bahwa lokasi dalam memori dapat diakses, dibaca atau ditulis

dalam waktu yang tetap tidak memperdulikan lokasi alamat data tersebut dalam memori.

 Chip SRAM lazimnya digunakan sebagai chace memori , hal ini terutama dikarenakan

kecepatannya. Saat ini SRAM dapat diperoleh dengan waktu akses dua nano detik atau

kurang , kira kira mampu mengimbangi kecepatan processor 500 MHz atau lebih.

NVRAM

NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory) merupakan sebuah jenis memori komputer

dengan akses acak (RAM) yang umumnya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang

dilakukan oleh firmware, seperti BIOS, EFI atau firmware-firmware lainnya pada perangkat

embedded, semacam router. Umumnya, NVRAM dibuat dengan teknologi manufaktur CMOS

(Complimentary Metal-Oxide Semiconductor) sehingga daya yang dibutuhkannya juga kecil.

Untuk menghidupinya agar data yang disimpan tidak hilang, NVRAM menggunakan sebuah

baterai Litium dengan nomor seri CR-2032.

 Data yang tersimpan pada NVRAM tidak akan hilang meskipun catu daya dimatikan

(bersifat permanen), hal ini berbeda dengan Voletile RAM.

DRAM

Memori akses acak dinamis (bahasa Inggris: Dynamic random-access memory; disingkat

DRAM) merupakan jenis random akses memori yang menyimpan setiap bit data yang terpisah

dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Karena kapasitornya selalu bocor, informasi yang

tersimpan akhirnya hilang kecuali kapasitor itu disegarkan secara berkala. Karena kebutuhan

dalam penyegaran, hal ini yang membuatnya sangat dinamis dibandingkan dengan memori

(SRAM) statik memori dan lain-lain.

Keuntungan dari DRAM adalah kesederhanaan struktural: hanya satu transistor dan kapasitor

yang diperlukan per bit, dibandingkan dengan empat di Transistor SRAM. Hal ini

memungkinkan DRAM untuk mencapai kepadatan sangat tinggi. Tidak seperti flash memori,

memori DRAM itu mudah "menguap" karena kehilangan datanya bila kehilangan aliran listrik.

Prinsip Kerja

DRAM biasanya diatur dalam persegi array satu kapasitor dan transistor per sel. Panjang garis

yang menghubungkan setiap baris dikenal sebagai "baris kata". Setiap kolom sedikitnya terdiri

dari dua baris, masing-masing terhubung ke setiap penyimpanan sel di kolom. Mereka biasanya
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dikenal sebagai + dan - bit baris. Amplifier perasa pada dasarnya adalah sepasang inverters

lintas yang terhubung antara bit baris. Yakni, inverter pertama terhubung dari + bit baris ke - bit

baris, dan yang kedua terhubung dari - baris ke bit + baris. Untuk membaca bit baris dari kolom,

terjadi operasi berikut:

1. Amplifier perasa dinonaktifkan dan bit baris di precharge ke saluran yang tepat sesuai

dengan tegangan yang tinggi antara menengah dan rendahnya tingkat logika. Bit baris

yang akan dibangun simetris agar mereka seimbang dan setepat mungkin.

2. Precharge sirkuit dinonaktifkan. Karena bit baris yang sangat panjang, kapasitas mereka

akan memegang precharge tegangan untuk waktu yang singkat. Ini adalah contoh dari

logika dinamis.

3. "Baris kata" yang dipilih digerakkan tinggi. Ini menghubungkan satu kapasitor

penyimpanan dengan salah satu dari dua baris bit. Charge ini dipakai bersama-sama

oleh penyimpanan sel terpilih dan bit baris yang sesuai, yang sedikit mengubah

tegangan pada baris.Walaupun setiap usaha dilakukan untuk menjaga kapasitas di

penyimpanan sel tinggi dan kapasitas dari baris bit rendah, Kapasitasnya proporsional

sesuai ukuran fisik, dan panjang saluran bit baris yang berarti efek net yang sangat kecil

gangguan per satu bit baris tegangan.

4. Amplifier perasa diaktifkan. Tanggapan positif (Positive feedback) mengambil alih dan

menperkecil perbedaan tegangan kecil sampai satu baris bit sepenuhnya rendah dan

yang lain sepenuhnya tinggi.Pada tahap ini, baris "terbuka" dan kolom dapat dipilih.

5. Read data from the DRAM is taken from the sense amplifiers, selected by the column

address. Membaca data dari DRAM diambil dari amplifiers perasa, dipilih oleh kolom

alamat. Banyak proses membaca dapat dilakukan saat baris terbuka dengan cara ini.

6. Sambil membaca, saat ini mengalir cadangan yang bit baris dari perasa amplifiers untuk

penyimpanan sel. Ini kembali dalam charge (refresh) penyimpanan sel. Karena panjang

bit baris, hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama pada perasa amplifikasi, dan

tumpang tindih dengan satu atau lebih kolom.

7. Saat selesai dengan baris saat ini, baris kata dinonaktifkan untuk penyimpanan

kapasitor (baris "tertutup"), perasa amplifier dinonaktifkan, dan bit baris diprecharged

lagi.

Biasanya, produsen menetapkan bahwa setiap baris harus refresh setiap 64 ms atau kurang,

menurut standar JEDEC . Refresh logika umumnya digunakan dengan DRAMs untuk me-

refresh secara otomatis. Hal ini membuat sirkuit yang lebih rumit, tetapi ini biasanya
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kekecewaan terhapuskan oleh fakta bahwa DRAM adalah lebih murah dan kapasitas lebih

besar dari SRAM. Beberapa sistem refresh setiap baris dalam sebuah lingkaran yang ketat

terjadi sekali setiap 64 ms.Sistem lain refresh satu baris pada satu waktu - misalnya, dengan

sistem 2 13 = 8192 baris akan memerlukan refresh rate dari satu baris setiap 7,8 μs (64 ms / 

8192 baris). Beberapa waktu-nyata sistem refresh sebagian memori pada satu waktu

berdasarkan waktu eksternal yang memerintah pengoperasian dari sistem, seperti blanking

interval vertikal yang terjadi setiap 10 sampai 20 ms video dalam peralatan. Semua metode

memerlukan beberapa jenis counter untuk melacak yang baris berikutnya adalah untuk refresh.

Hampir semua DRAM chips yang memasukan counter; beberapa jenis yang tua memerlukan

refresh logika eksternal. (Pada beberapa kondisi, sebagian besar data di DRAM dapat

dipulihkan walaupun belum DRAM refresh selama beberapa menit.)

Waktu Memori(Memory Timing)

"50 ns" "60 ns" Deskripsi

tRC 84 ns 104 ns Siklus waktu membaca atau menulis random

tRAC 50 ns 60 ns Waktu akses: / RAS rendah untuk keluar data yang valid

tRCD 11 ns 14 ns /Rendah untuk RAS / CAS rendah waktu

tRAS 50 ns 60 ns /RAS lebar pulse (minimum / RAS rendah waktu)

tRP 30 ns 40 ns /Waktu RAS precharge (minimal / RAS tinggi waktu)

tPC 20 ns 25 ns Siklus waktu membaca atau menulis mode halaman (/CAS to /CAS)

tAA 25 ns 30 ns Waktu akses: Kolom alamat sah berlaku data keluar

tCAC 13 ns 15 ns Waktu akses: / CAS berlaku rendah untuk keluar data

tCAS 8 ns 10 ns /CAS rendah lebar pulse minimum

Kemasan DRAM

Dinamis random akses memori yang diproduksi sebagai sirkuit terpadu(ICS) disimpan dalam

gudang dan dimount ke dalam paket plastik dengan logam pin untuk koneksi ke kontrol sinyal

dan bus. Saat ini, ini adalah paket DRAM pada umumnya sering dikumpulkan ke modul plug-in

untuk penanganan lebih mudah. Beberapa jenis modul standar adalah:

 DRAM chip (Integrated Circuit or IC)

o Dual in-line Package (DIP)

 DRAM (memory) modules

o Single In-line Pin Package (SIPP)

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dual_in-line_package&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=SIPP_memory&action=edit&redlink=1
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o Single In-line Memory Module (SIMM)

o Dual In-line Memory Module (DIMM)

o Rambus In-line Memory Module (RIMM), teknisnya DIMMs tetapi disebut RIMMs

karena keeksklusifan slot.

o Small outline DIMM (SO-DIMM), sekitar setengah ukuran DIMMs biasa,

sebagian besar digunakan dalam notebook,komputer ukuran kecil (seperti mini-

ITX Motherboard), upgradable kantor printer dan perangkat keras jaringan

seperti router. Datang dalam versi:

 72 pins (32-bit)

 144 pins (64-bit) yang digunakan untuk PC100/PC133 SDRAM

 200 pins (72-bit) yang digunakan untuk DDR and DDR2

 204 pin (72-bit) yang digunakan untuk DDR3

o Small outline RIMM (SO-RIMM).Versi yang lebih kecil RIMM, yang digunakan

pada laptop. Teknis SO-DIMMs tetapi disebut-SO RIMMs karena keeksklusifan

slot

 Stacked v. non-stacked RAM modules

o Stacked RAM modules berisi dua atau lebih RAM chips ditumpuk di atas satu

sama lain. This allows large modules (like 512mb or 1Gig SO-DIMM) to be

manufactured using cheaper low density wafers. Hal ini memungkinkan modul

besar (seperti 1Gig atau 512mb SO-DIMM)diproduksi murah dengan kepadatan

rendah.Stacked chip mendatangkan lebih banyak tenaga listrik.

Modul DRAM Umum

1. DIP 16-pin (DRAM chip, biasanya pra-FPRAM)

2. SIPP (usually FPRAM)

3. SIMM 30-pin (biasanya FPRAM)

4. SIMM 72-pin (sering EDO RAM tetapi FPM tidak biasa)

5. DIMM 168-pin (SDRAM)

6. DIMM 184-pin (DDR SDRAM)

7. RIMM 184-pin (RDRAM)

8. DIMM 240-pin (DDR2 SDRAM/DDR3 SDRAM)

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=SIMM&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=DIMM&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/RDRAM
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=DIMM&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=SO-DIMM&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=FPRAM&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=EDO_RAM&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/SDRAM
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=DDR_SDRAM&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/RDRAM
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=DDR2_SDRAM&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=DDR3_SDRAM&action=edit&redlink=1
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SDRAM

Synchronous Dynamic Random Access Memory (disingkat menjadi SDRAM) merupakan

sebuah jenis memori komputer dinamis yang digunakan dalam PC dari tahun 1996 hingga

2003. SDRAM juga merupakan salah satu jenis dari memori komputer kategori solid-state.

SDRAM, pada awalnya berjalan pada kecepatan 66 MHz untuk dipasangkan dengan prosesor

Intel Pentium Pro/Intel Pentium MMX/Intel Pentium II, dan terus ditingkatkan menjadi kecepatan

100 MHz (dipasangkan dengan Intel Pentium III/AMD Athlon), hingga mentok pada kecepatan

133 MHz (dipasangkan dengan Intel Pentium 4 dan AMD Athlon/Duron). Popularitasnya

menurun saat DDR-SDRAM yang mampu mentransfer data dua kali lipat SDRAM muncul di

pasaran dengan chipset yang stabil. Setelah itu, akibat produksinya yang semakin dikurangi,

harganya pun melonjak tinggi, dengan permintaan pasar yang masih banyak; dengan kapasitas

yang sama dengan DDR-SDRAM, harganya berbeda kira-kira Rp. 150000 hingga 250000

DDR

DDR2 SDRAM merupakan jenis RAM (Random Access Memory) yang banyak digunakan pada

era komputer sekelas Pentium IV. DDR RAM ini memiliki satu celah dibagian kakinya dan

dipasang pada slot DIMM/DDR yang memiliki 183 pin di motherboard. DDR RAM mempunyai

kecepatan transfer dan menyimpan data hampir 2 kali lipat dibandingkan RAM jenis SDRAM.

Kapasitas yang dimiliki RAM jenis DDR RAM ini dimulai dari 128 Mb hingga 1 Gb perkeping

memorinya. Saat ini DDR2 telah digantikan dengan DDR3

DDR3

DDR3 SDRAM (Double Data Rate tipe 3 Synchronous Dynamic Random Access Memory)

merupakan jenis RAM (Random Access Memory) yang paling banyak digunakan pada era

komputer sekelas Pentium Core 2 Duo. DDR RAM ini memiliki kemiripan dari DDR2, namun

celah dibagian kakinya sedikit lebih ke kiri dan dipasang pada slot DIMM/DDR yang memiliki

240 pin di motherboard. DDR RAM mempunyai kecepatan transfer dan menyimpan data hampir

2 kali lipat dibandingkan RAM jenis SDRAM dan lebih hemat energi DDR3 hanya 1.5 V

dibandingkan DDR2 hanya 1.8 V. Kapasitas yang dimiliki RAM jenis DDR RAM ini dimulai dari 1

Gb hingga 8 Gb perkeping memorinya. Saat ini DDR3 mungkin akan digantikan dengan DDR4

RDRAM

Rambus DRAM (RDRAM) adalah RAM yang dikembangkan oleh RAMBUS, Inc.,

Pengembangan ini menjadi polemik karena Intel berusaha memperkenalkan PC133MHz.

http://id.wikipedia.org/wiki/Memori_komputer
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=DRAM&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/PC
http://id.wikipedia.org/wiki/1996
http://id.wikipedia.org/wiki/2003
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Solid-state&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Prosesor
http://id.wikipedia.org/wiki/Intel_Pentium_Pro
http://id.wikipedia.org/wiki/Intel_Pentium
http://id.wikipedia.org/wiki/Intel_Pentium_II
http://id.wikipedia.org/wiki/Intel_Pentium_III
http://id.wikipedia.org/wiki/AMD_Athlon
http://id.wikipedia.org/wiki/Intel_Pentium_4
http://id.wikipedia.org/wiki/AMD_Athlon
http://id.wikipedia.org/wiki/Duron
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=DDR-SDRAM&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Chipset
http://id.wikipedia.org/wiki/RAM
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pentium_IV&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=DIMM&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Motherboard
http://id.wikipedia.org/wiki/SDRAM
http://id.wikipedia.org/wiki/DDR3
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=DDR4&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/RAM
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=RAMBUS&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Intel
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RDRAM ini memiliki jalur data yang sempit (8 bit) tapi kinerjanya tidak dapat diungguli oleh

DRAM jenis lain yang jalur datanya lebih lebar dari RDRAM yaitu 16 bit atau bahkan 32 bit. Hal

ini karena RDRAM ini memiliki Memory Controller yang dipercanggih. Tentunya hanya

motherboard yang mendukung RAMBUS saja yang bisa memakai DRAM ini, seperti

MotherBoard untuk AMD K7 Athlon. Akan tetapi, RAM jenis ini dipakai oleh 3dfx, Inc., untuk

mempercepat proses penggambaran objek 3 dimensi yang penuh oleh poligon. Contoh produk

yang memakainya adalah 3dfx seri Voodoo4.

VRAM

VRAM adalah memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data gambar yang

ditampilkan di monitor komputer, yang bertindak sebagai buffer antara CPU dan kartu grafis.

Bila ada gambar yang akan ditampilkan pada layar, gambar yang pertama dibaca oleh prosesor

dan kemudian ditulis dengan VRAM. Data tersebut kemudian diubah oleh RAM digital-ke-

analog converter (RAMDAC) menjadi sinyal analog yang dikirim ke layar. seluruh proses yang

terjadi begitu cepat yang tidak dapat ditangkap oleh penglihatan manusia. Tidak seperti

kebanyakan sistem RAM, VRAM adalah chip dual-porting, yang berarti bahwa saat layar

membaca dari VRAM untuk memperbarui gambar yang sedang ditampilkan, maka prosesor

yang baru menulis gambar dengan VRAM; hal ini mencegah tampilan dari kerlip antara

redrawing tampilan.

Jenis VRAM

Synchronous Graphics RAM (SGRAM)

SGRAM adalah jenis RAM yang tersinkronisasi. Ini berarti data dapat diubah dalam satu

operasi daripada sebagai urutan membaca, menulis, dan memperbarui operasi. Hal ini

memungkinkan latar belakang, depan, dan gambar yang akan mengisi layar dengan

lebih efisien.

Rambus Dynamic RAM (RDRAM)

Perangkat ini dirancang oleh Rambus dan termasuk milik Rambus. Video editing pro

chip ini dioptimalkan untuk streaming video.

Window RAM (WRAM)

WRAM bekerja secara dual-porting, artinya memiliki bandwidth sekitar 25% lebih banyak

daripada VRAM standar, yang bertujuan untuk mengurangi biaya.

Multibank Dynamic RAM (MDRAM)

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=DRAM&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=RAMBUS&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/AMD
http://id.wikipedia.org/wiki/RAM
http://id.wikipedia.org/wiki/Memori_komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Data
http://id.wikipedia.org/wiki/Monitor
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Buffer
http://id.wikipedia.org/wiki/CPU
http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_grafis
http://id.wikipedia.org/wiki/Prosesor
http://id.wikipedia.org/wiki/Sinyal_analog
http://id.wikipedia.org/wiki/RAM
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=SGRAM&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/RDRAM
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rambus&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=WRAM&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=MDRAM&action=edit&redlink=1
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Ini juga merupakan VRAM kinerja tinggi, dikembangkan oleh MoSys yang membagi

memori menjadi bagian-bagian sebesar 32 KB yang dapat diakses secara individual. Hal

ini membuat transfer memori lebih efisien dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Keuntungan lain dari MDRAM adalah dapat diproduksi dengan jumlah memori yang

tepat untuk suatu resolusi, sehingga lebih murah jika dibuat secara massal dibanding

dengan jenis VRAM lainnya

MRAM

MRAM atau Magnetoresistive Random Access Memory adalah memori (RAM) yang

menggunakan teknologi electron spin untuk menyimpan informasi di sebuah komputer. MRAM

telah disebut "memori yang ideal, yang menggabungkan potensi kepadatan dari DRAM dengan

kecepatan SRAM dan non-volatility dari flash memory atau cakram keras.

MRAM dapat menolak radiasi tinggi, dan dapat beroperasi dalam kondisi suhu yang ekstrem.

MRAM sangat cocok untuk aplikasi militer dan ruang.

Keunggulan MRAM

MRAM sebenarnya dapat menggantikan semua memori di komputer - DRAM, flash dan bahkan

cakram keras. MRAM juga dapat bersaing dengan kecepatan SRAM (CPU cache memory).

MRAM diaktifkan komputer akan dapat segera terpasang (karena tidak akan ada perlu ada

beberapa tipe memori seperti hari ini).

MRAM dalam ponsel dapat berarti lebih banyak penyimpanan, dan lagi baterai.

Penjualan MRAM

Pada bulan Juli 2006, Freescale mulai menjual secara komersial MRAM modul pertama,

dengan 4Mbit memori, seharga $AS 25. Saat itu masih sangat mahal dan rendah densitiy, dan

mungkin sesuai yang sangat kecil daftar pilih pelanggan. Freescale melaporkan pada 2008,

mereka sudah mampu menjual lebih dari satu juta chips, dan memiliki lebih dari 40 pelanggan

untuk teknologi MRAM mereka.

Beberapa perusahaan lain yang juga bekerja pada MRAM, dan mencari waktu yang baik untuk

ponsel dengan MRAM, MRAM atau Disk-On-Key kemungkinan pada 2010. Toshiba, misalnya,

yang bekerja pada chip 1GB , dan mengatakan bahwa pada tahun 2015 akan menjadi

kompetitor bagi DRAM

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=MoSys&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/RAM
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Memori
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=DRAM&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/SRAM
http://id.wikipedia.org/wiki/Cakram_keras
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiasi_tinggi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Suhu
http://id.wikipedia.org/wiki/Militer
http://id.wikipedia.org/wiki/Memori
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=DRAM&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Cakram_keras
http://id.wikipedia.org/wiki/SRAM
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Freescale&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Freescale&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Toshiba
http://id.wikipedia.org/wiki/GB
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MRAM Jenis Baru

Ada beberapa "jenis baru" MRAM (STT-RAM, NV-RAM, dll), yang menjanjikan untuk

memberikan kepadatan lebih tinggi dan lebih manufaktur yang lebih murah. Saat ini beberapa

perusahaan (Hynix, Grandis, STT, Samsung) yang bekerja di STT-RAM (MRAM Spin Transfer),

yang mungkin menjanjikan teknologi MRAM terbaru, meskipun terlalu dini untuk mengatakan

hal itu.

PCI

Interkoneksi komponen periferal (bahasa Inggris: Peripheral Component Interconnect)

adalah bus yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras. PCI juga adalah suatu

bandwidth tinggi yang populer, prosesor independent bus itu dapat berfungsi sebagai bus

mezzenine atau bus periferal[1]. Standar bus PCI ini dikembangkan oleh konsorsium PCI

Special Interest Group yang dibentuk oleh Intel Corporation dan beberapa perusahaan lainnya,

pada tahun 1992. Tujuan dibentuknya bus ini adalah untuk menggantikan Bus ISA/EISA yang

sebelumnya digunakan dalam komputer IBM PC atau kompatibelnya.

Komputer lama menggunakan slot ISA, yang merupakan bus yang lamban. Sejak kemunculan-

nya sekitar tahun 1992, bus PCI masih digunakan sampai sekarang, hingga keluar versi

terbarunya yaitu PCI Express (add-on).

Spesifikasi bus PCI pertama kali dirilis pada bulan Juni 1992, sebagai PCI vesi 1.0.

ISA

Bus ISA (Industry Standard Architecture) adalah sebuah arsitektur bus dengan bus data

selebar 8-bit yang diperkenalkan dalam IBM PC 5150 pada tanggal 12 Agustus 1981. Bus ISA

diperbarui dengan menambahkan bus data selebar menjadi 16-bit pada IBM PC/AT pada tahun

1984, sehingga jenis bus ISA yang beredar pun terbagi menjadi dua bagian, yakni ISA 16-bit

dan ISA 8-bit. ISA merupakan bus dasar dan paling umum digunakan dalam komputer IBM PC

hingga tahun 1995, sebelum akhirnya digantikan oleh bus PCI yang diluncurkan pada tahun

1992.

ISA 8-bit

Bus ISA 8-bit merupakan varian dari bus ISA, dengan bus data selebar 8-bit, yang digunakan

dalam IBM PC 5150 (model PC awal). Bus ini telah ditinggalkan pada sistem-sistem modern ke

atas tapi sistem-sistem Intel 286/386 masih memilikinya. Kecepatan bus ini adalah 4.77 MHz

(sama seperti halnya prosesor Intel 8088 dalam IBM PC), sebelum ditingkatkan menjadi 8.33

http://id.wikipedia.org/wiki/Hynix
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Grandis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=STT&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Samsung
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Soket_bus&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Peripheral_Component_Interconnect#cite_note-0
http://id.wikipedia.org/wiki/Intel_Corporation
http://id.wikipedia.org/wiki/Bus_ISA
http://id.wikipedia.org/wiki/Bus_EISA
http://id.wikipedia.org/wiki/ISA
http://id.wikipedia.org/wiki/Bus_%28komputer%29
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=8-bit&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/IBM_PC
http://id.wikipedia.org/wiki/12_Agustus
http://id.wikipedia.org/wiki/1981
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=16-bit&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=IBM_PC/AT&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/1984
http://id.wikipedia.org/wiki/1995
http://id.wikipedia.org/wiki/1992
http://id.wikipedia.org/wiki/Intel_8088
http://id.wikipedia.org/wiki/IBM_PC
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MHz pada IBM PC/AT. Karena memiliki bandwidth 8-bit, maka transfer rate maksimum yang

dimilikinya hanyalah 4.77 Mbyte/detik atau 8.33 Mbyte/detik. Meskipun memiliki transfer rate

yang lamban, bus ini termasuk mencukupi kebutuhan saat itu, karena bus-bus I/O semacam

serial port, parallel port, kontrolir floppy disk, kontrolir keyboard dan lainnya sangat lambat. Slot

ini memiliki 62 konektor.

Meski desainnya sederhana, IBM tidak langsung mempublikasikan spesifikasinya saat

diluncurkan tahun 1981, tapi harus menunggu hingga tahun 1987, sehingga para manufaktur

perangkat pendukung agak kerepotan membuat perangkat berbasis ISA 8-bit.

ISA 16-bit

Bus ISA 16-bit adalah sebuah bus ISA yang memiliki bandwidth 16-bit, sehingga mengizinkan

transfer rate dua kali lebih cepat dibandingkan dengan ISA 8-bit pada kecepatan yang sama.

Bus ini diperkenalkan pada tahun 1984, ketika IBM merilis IBM PC/AT dengan mikroprosesor

Intel 80286 di dalamnya. Mengapa IBM meningkatkan ISA menjadi 16 bit adalah karena Intel

80286 memiliki bus data yang memiliki lebar 16-bit, sehingga komunikasi antara prosesor,

memori, dan motherboard harus dilakukan dalam ordinal 16-bit. Meski prosesor ini dapat

diinstalasikan di atas motherboard yang memiliki bus I/O dengan bandwidth 8-bit, hal ini dapat

menyababkan terjadinya bottleneck pada bus sistem yang bersangkutan.

Daripada membuat bus I/O yang baru, IBM ternyata hanya merombak sedikit saja dari desain

ISA 8-bit yang lama, yakni dengan menambahkan konektor ekstensi 16-bit (yang

menambahkan 36 konektor, sehingga menjadi 98 konektor), yang pertama kali diluncurkan

pada Agustus tahun 1984, tahun yang sama saat IBM PC/AT diluncurkan. Ini juga menjadi

sebab mengapa ISA 16-bit disebut sebagai AT-bus. Hal ini memang membuat interferensi

dengan beberapa kartu ISA 8-bit, sehingga IBM pun meninggalkan desain ini, ke sebuah desain

di mana dua slot tersebut digabung menjadi satu slot.

Universal Serial Bus

Konektor USB (Tipe A dan B) Konektor USB Tipe A

Bus Beruntut Semesta (USB) (bahasa Inggris: Universal Serial Bus)
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adalah standar bus serial untuk perangkat penghubung, biasanya kepada komputer namun juga

digunakan di peralatan lainnya seperti konsol permainan, ponsel dan PDA.

Sistem USB mempunyai desain yang asimetris, yang terdiri dari pengontrol host dan beberapa

peralatan terhubung yang berbentuk pohon dengan menggunakan peralatan hub yang khusus.

Desain USB ditujukan untuk menghilangkan perlunya penambahan expansion card ke ISA

komputer atau bus PCI, dan memperbaiki kemampuan plug-and-play (pasang-dan-mainkan)

dengan memperbolehkan peralatan-peralatan ditukar atau ditambah ke sistem tanpa perlu

mereboot komputer. Ketika USB dipasang, ia langsung dikenal sistem komputer dan memroses

device driver yang diperlukan untuk menjalankannya.

USB dapat menghubungkan peralatan tambahan komputer seperti mouse, keyboard, pemindai

gambar, kamera digital, printer, hard disk, dan komponen networking. USB kini telah menjadi

standar bagi peralatan multimedia seperti pemindai gambar dan kamera digital.

Versi terbaru (hingga Januari 2005) USB adalah versi 2.0. Perbedaan paling mencolok antara

versi baru dan lama adalah kecepatan transfer yang jauh meningkat. Kecepatan transfer data

USB dibagi menjadi tiga, antara lain:

 Super speed data dengan frekuensi clock 4,800.00Mb/s

 High speed data dengan frekuensi clock 480.00Mb/s dan tolerasi pensinyalan data pada

± 500ppm.

 Full speed data dengan frekuensi clock 12.000Mb/s dan tolerasi pensinyalan data pada

±0.25% atau 2,500ppm.

 Low speed data dengan frekuensi clock 1.50Mb/s dan tolerasi pensinyalan data pada

±1.5% atau 15,000ppm.

Protokol USB

Persinyalan USB

USB adalah host-centric bus di mana host/terminal induk memulai semua transaksi. Paket

pertama/penanda (token) awal dihasilkan oleh host untuk menjelaskan apakah paket yang

mengikutinya akan dibaca atau ditulis dan apa tujuan dari perangkat dan titik akhir. Paket

berikutnya adalah data paket yang diikuti oleh handshaking packet yang melaporkan apakah

data atau penanda sudah diterima dengan baik atau pun titik akhir gagal menerima data

dengan baik.

Setiap proses transaksi pada USB terdiri atas:

 Paket token/sinyal penanda (Header yang menjelaskan data yang mengikutinya)

 Pilihan paket data (termasuk tingkat muatan) dan
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 Status paket (untuk acknowledge/pemberitahuan hasil transaksi dan untuk koreksi

kesalahan)

Nomor kaki (dilihat pada soket):

Penetapan kaki[1]

Kaki Fungsi

1 VBUS (4.75–5.25 V)

2 D− 

3 D+

4 GND

Shell Shield

Paket data umum USB

Data di bus USB disalurkan dengan cara mendahulukan Least Significant Bit(LSB). Paket-paket

USB terdiri dari data-data berikut ini:

 Sync

Semua paket harus diawali dengan data sync. Sync adalah data 8 bit untuk low dan full speed

atau data 32 bit untuk high speed yang digunakan untuk mensinkronkan clock dari penerima

dengan pemancar. Dua bit terakhir mengindikasikan dimana data PID dimulai.

 PID (Packet Identity/Identitas paket)

Adalah field untuk menandakan tipe dari paket yang sedang dikirim. Tabel dibawah ini

menunjukkan nilai-nilai PID:

Group Nilai PID Identitas Paket

Token 0001 OUT Token

Token 1001 IN Token

Token 0101 SOF Token

Token 1101 SETUP Token

Data 0011 DATA0

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:USB_TypeAB_Connector_Pinout.svg
http://id.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#cite_note-0
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanah_%28listrik%29&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabel_yang_dilindungi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Least_Significant_Bit
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Data 1011 DATA1

Data 0111 DATA2

Data 1111 MDATA

Handshake 0010 ACK Handshake

Handshake 1010 NAK Handshake

Handshake 1110 STALL Handshake

Handshake 0110 NYET (No Response Yet)

Special 1100 PREamble

Special 1100 ERR

Special 1000 Split

Special 0100 Ping

Ada 4 bit PID data, supaya yakin diterima dengan benar, 4 bit di komplementasikan dan

diulang, menjadikan 8 bit data PID. Hasil dari pengaturan tersebut adalah sebagai berikut.

PID0 PID1 PID2 PID3 nPID0 nPID1 nPID2 nPID3

 ADDR (address)

Bagian alamat dari peralatan dimana paket digunakan. Dengan lebar 7 bit, 127 peralatan dapat

disambungkan. Alamat 0 tidak sah, peralatan yang belum terdaftar harus merespon paket yang

dikirim ke alamat 0.

 ENDP (End point)

Titik akhir dari field yang terdiri dari 4 bit, menjadikan 16 kemungkinan titik akhir. Low speed

devices, hanya dapat mempunyai 2 tambahan end point pada puncak dari pipe default.

(maksimal 4 endpoints)

 CRC

Cyclic Redundancy Check dijalankan pada data di dalam paket yang dikirim. Semua penanda

(token) paket mempunyai sebuah 5 bit CRC ketika paket data mempunyai sebuah 16 bit CRC.

 EOP (End of packet)

Akhir dari paket yang disinyalkan dengan satu angka akhir 0 (Single Ended Zero/SEO) untuk

kira-kira 2 kali bit diikuti oleh sebuah J 1 kali.

http://id.wikipedia.org/wiki/Cyclic_Redundancy_Check
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Data yang dikirim dalam bus USB adalah salah satu dari 4 bentuk, yaitu control, interrupt, bulk,

atau isochronous.

Perancangan peralatan yang menggunakan USB

Untuk membuat suatu peralatan yang dapat berkomunikasi dengan protokol USB tidak perlu

harus mengetahui secara rinci protokol USB. Bahkan kadang tidak perlu pengetahuan tentang

USB protokol sama sekali. Pengetahuan tentang USB protokol hanya diperlukan untuk

mengetahui spesifikasi yang dibutuhkan untuk alat kita. Pada kenyataannya untuk

mengimplemetasikan USB protokol di FPGA ataupun perangkat bantu lain sangat tidak efisien

dan banyak waktu terbuang untuk merancangnya. Menggunakan kontroler USB sangat lebih

dianjurkan dalam membuat alat yang dapat berkomunikasi melalui protokol ini. Kontroler USB

mempunyai banyak macam bentuk, dari microcontroller berbasis 8051 yang mempunyai input

output USB secara langsung sampai pengubah protocol dari serial seperti I2C bus ke USB.

USB controller biasanya dijual dengan disertai berbagai fasilitas yang mempermudah

pengembangan alat, diantaranya manual yang lengkap, driver untuk windows XP, contoh code

aplikasi untuk mengakses USB, contoh code untuk USB controller, dan skema rangkaian

elektronikanya.

Dalam sisi pengembangan software aplikasi dalam personal computer, komunikasi antar

hardware di dalam perangkat keras USB tidak terlalu diperhatikan karena Windows ataupun

sistem operasi lain yang akan mengurusnya. Pengembang perangkat lunak hanya memberikan

data yang akan dikirim ke alat USB di buffer penyimpan dan membaca data dari alat USB dari

buffer pembaca. Untuk driver pun kadang-kadang Windows sudah menyediakannya, kecuali

untuk peralatan yang mempunyai spesifikasi khusus kita harus membuatnya sendiri.

AGP

Bus AGP, singkatan dari Accelerated Graphics Port adalah sebuah bus yang dikhususkan

sebagai bus pendukung kartu grafis berkinerja tinggi, menggantikan bus ISA, bus VESA atau

bus PCI yang sebelumnya digunakan.

Spesifikasi AGP pertama kali (1.0) dibuat oleh Intel dalam seri chipset Intel 440 pada Juli tahun

1996. Sebenarnya AGP dibuat berdasarkan bus PCI, tapi memiliki beberapa kemampuan yang

lebih baik. Selain itu, secara fisik, logis dan secara elektronik, AGP bersifat independen dari

PCI. Tidak seperti bus PCI yang dalam sebuah sistem bisa terdapat beberapa slot, dalam

sebuah sistem, hanya boleh terdapat satu buah slot AGP saja.

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Isochronous&action=edit&redlink=1
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Spesifikasi AGP 1.0 bekerja dengan kecepatan 66 MHz (AGP 1x) atau 133 MHz (AGP 2x), 32-

bit, dan menggunakan pensinyalan 3.3 Volt. AGP versi 2.0 dirilis pada Mei 1998 menambahkan

kecepatan hingga 266 MHz (AGP 4x), serta tegangan yang lebih rendah, 1.5 Volt. Versi terakhir

dari AGP adalah AGP 3.0 yang umumnya disebut sebagai AGP 8x yang dirilis pada November

2000. Spesifikasi ini mendefinisikan kecepatan hingga 533 MHz sehingga mengizinkan

throughput teoritis hingga 2133 Megabyte/detik (dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan AGP

4x). Meskipun demikian, pada kenyataannya kinerja yang ditunjukkan oleh AGP 8x tidak benar-

benar dua kali lebih tinggi dibandingkan AGP 4x, karena beberapa alasan teknis.

Spesifikasi

AGP
Diperkenalkan Kecepatan Tegangan

Maksimum

troughput

1x Juli 1996
66 MHz (1 x 66 MHz), 32-

bit
3.3 Volt 266 MByte/detik

2x Juli 1996
133 MHz (2 x 66 MHz), 32-

bit
3.3 Volt 533 MByte/detik

4x Mei 1998
266 MHz (4 x 66 MHz), 32-

bit
1.5 Volt 1066 MByte/detik

8x
November

2000

533 MHz (8 x 66 MHz), 32-

bit
1.5 Volt 2133 MByte/detik

Selain empat spesifikasi AGP di atas, ada lagi spesifikasi AGP yang dinamakan dengan AGP

Pro. Versi 1.0 dari AGP Pro diperkenalkan pada bulan Agustus 1998 lalu direvisi dengan versi

1.1a pada bulan April 1999. AGP Pro memiliki slot yang lebih panjang dibandingkan dengan slot

AGP biasa, dengan tambahan pada daya yang dapat didukungnya, yakni hingga 110 Watt,

lebih besar 25 Watt dari AGP biasa yang hanya 85 Watt. Jika dilihat dari daya yang dapat

disuplainya, terlihat dengan jelas bahwa AGP Pro dapat digunakan untuk mendukung kartu

grafis berkinerja tinggi yang ditujukan untuk workstation graphics, semacam ATi FireGL atau

NVIDIA Quadro. Meskipun demikian, AGP Pro tidaklah kompatibel dengan AGP biasa: kartu

grafis AGP 4x biasa memang dapat dimasukkan ke dalam slot AGP Pro, tapi tidak sebaliknya.

Selain itu, karena slot AGP Pro lebih panjang, kartu grafis AGP 1x atau AGP 2x dapat tidak

benar-benar masuk ke dalam slot sehingga dapat merusaknya. Untuk menghindari kerusakan

akibat hal ini, banyak vendor motherboard menambahkan retensi pada bagian akhir slot

tersebut: Jika hendak menggunakan kartu grafis AGP Pro lepas retensi tersebut.
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Selain faktor kinerja video yang lebih baik, alasan mengapa Intel mendesain AGP adalah untuk

mengizinkan kartu grafis dapat mengakses memori fisik secara langsung, yang dapat

meningkatkan kinerja secara signifikan, dengan biaya integrasi yang relatif lebih rendah. AGP

mengizinkan penggunaan kartu grafis yang langsung mengakses RAM sistem, sehingga kartu

grafis on-board dapat langsung menggunakan memori fisik, tanpa harus menambah chip

memori lagi, meski harus dibarengi dengan berkurangnya memori untuk sistem operasi.

Mulai tahun 2006, AGP telah mulai digeser oleh kartu grafis berbasis PCI Express x16, yang

dapat mentransfer data hingga 4000 Mbyte/detik, yang hampir dua kali lebih cepat

dibandingkan dengan AGP 8x, dengan kebutuhan daya yang lebih sedikit (voltase hanya 800

mV saja.)

Power supply

Pencatu Daya (Inggris: power supply) adalah sebuah piranti elektronika yang berguna sebagai

sumber daya untuk piranti lain, terutama daya listrik. Pada dasarnya pencatu daya bukanlah

sebuah alat yang menghasilkan energi listrik saja, namun ada beberapa pencatu daya yang

menghasilkan energi mekanik, dan energi yang lain.

Pencatu daya listrik

Secara garis besar, pencatu daya listrik dibagi menjadi dua macam, yaitu pencatu daya tak

distabilkan dan pencatu daya distabilkan. Pencatu daya tak distabilkan dan Pencatu daya

distabilkan.Pencatu daya tak distabilkan merupakan jenis pencatu daya yang paling sederhana.

Pada pencatu daya jenis ini, tegangan maaupun arus keluaran dari pencatu daya tidak

distabilkan, sehingga berubah-ubah sesuai keadaan tegangan masukan dan beban pada

keluaran. Pencatu daya jenis ini biasanya digunakan pada peranti elektronika sederhana yang

tidak sensitif akan perubahan tegangan. Pencatu jenis ini juga banyak digunakan pada penguat

daya tinggi untuk mengkompensasi lonjakan tegangan keluaran pada penguat. Pencatu daya

distabilkan, pencatu jenis ini menggunakan suatu mekanisme loloh balik untuk menstabilkan

tegangan keluarannya, bebas dari variasi tegangan masukan, beban keluaran, maupun

dengung. Ada dua jenis kalang yang digunakan untuk menstabilkan tegangan keluaran, antara

lain:

 Pencatu daya linier, merupakan jenis pencatu daya yang umum digunakan. Cara kerja

dari pencatu daya ini adalah mengubah tegangan AC menjadi tegangan AC lain yang

lebih kecil dengan bantuan Transformator. Tegangan ini kemudian disearahkan dengan

menggunakan rangkaian penyearah tegangan, dan di bagian akhir ditambahkan

kondensator sebagai penghalus tegangan sehingga tegangan DC yang dihasilkan oleh
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pencatu daya jenis ini tidak terlalu bergelombang. Selain menggunakan diode sebagai

penyearah, rangkaian lain dari jenis ini dapat menggunakan regulator tegangan linier

sehingga tegangan yang dihasilkan lebih baik daripada rangkaian yang menggunakan

diode. Pencatu daya jenis ini biasanya dapat menghasilkan tegangan DC yang

bervariasi antara 0 - 60 Volt dengan arus antara 0 - 10 Ampere.

 Pencatu daya Sakelar, pencatu daya jenis ini menggunakan metode yang berbeda

dengan pencatu daya linier. Pada jenis ini, tegangan AC yang masuk ke dalam

rangkaian langsung disearahkan oleh rangkaian penyearah tanpa menggunakan

bantuan transformer. Cara menyearahkan tegangan tersebut adalah dengan

menggunakan frekuensi tinggi antara 10KHz hingga 1MHz, dimana frekuensi ini jauh

lebih tinggi daripada frekuensi AC yang sekitar 50Hz.

Pada pencatu daya sakelar biasanya diberikan rangkaian umpan balik agar tegangan dan arus

yang keluar dari rangkaian ini dapat dikontrol dengan baik.

Jenis

 Pencatu daya dapat-diprogram

 Pencatu daya tanpa-gangguan (UPS)

Kartu grafis

Kartu grafis, atau kartu video adalah kartu ekspansi yang berfungsi untuk menciptakan dan

menampilkan tampilan-tampilan di layar. Kartu grafis ini terdiri dari

rangkaian komponen elektronika. Biasanya tertancap pada slot di

papan utama CPU pada komputer. Beberapa kartu

grafis menawarkan fungsi lain, seperti menangkap

video, dan adaptor untuk penala TV, menguraikan MPEG-2

dan MPEG-4, FireWire, dan menghubungkan menuju beberapa layar. Beberapa perusahaan

yang membuat kartu grafis terkenal antara lain adalah ATI, Matrox, dan NVIDIA.

Penyimpanan data komputer

Penyimpanan data komputer, berasal dari bahasa Inggris "computer data storage" sering

disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer,

dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa
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interval waktu. Penyimpanan data komputer menyediakan salah satu tiga fungsi inti dari

komputer modern, yakni mempertahankan informasi. Ia merupakan salah satu komponen

fundamental yang terdapat di dalam semua komputer modern, dan memiliki keterkaitan dengan

mikroprosesor, dan menjadi model komputer yang digunakan semenjak 1940-an.

Dalam penggunaan kontemporer, memori komputer merujuk kepada bentuk media

penyimpanan berbahan semikonduktor, yang dikenal dengan sebutan Random Access Memory

(RAM), dan kadang-kadang dalam bentuk lainnya yang lebih cepat tapi hanya dapat

menyimpan data secara sementara. Akan tetapi, istilah "computer storage" sekarang secara

umum merujuk kepada media penyimpanan massal, yang bisa berupa cakram optis, beberapa

bentuk media penyimpanan magnetis (seperti halnya hard disk) dan tipe-tipe media

penyimpanan lainnya yang lebih lambat ketimbang RAM, tapi memiliki sifat lebih permanen,

seperti flash memory.

DVD

Jenis media optis

 Laserdisc

 Compact disc/CD-ROM: CD-R, CD-RW

 MiniDisc

 DVD: DVD-R, DVD-D, DVD-R DL, DVD+R,

DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW,

DVD-RW DL, DVD+RW DL, DVD-RAM

 Blu-ray Disc: BD-R, BD-RE

 HD DVD: HD DVD-R: HD DVD-RAM

 UDO

 UMD

 Holographic data storage

 3D optical data storage

Sebuah cakram DVD berkapasitas 4,7 gigabita

DVD adalah sejenis cakram optik yang dapat digunakan untuk menyimpan data, termasuk film

dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD. "DVD" pada awalnya adalah

singkatan dari digital video disc, namun beberapa pihak ingin agar kepanjangannya diganti

menjadi digital versatile disc (cakram serba guna digital) agar jelas bahwa format ini bukan

hanya untuk video saja. Karena konsensus antara kedua pihak ini tidak dapat dicapai, sekarang

http://id.wikipedia.org/wiki/Mikroprosesor
http://id.wikipedia.org/wiki/1940
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Media_penyimpanan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Media_penyimpanan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Semikonduktor
http://id.wikipedia.org/wiki/Random_Access_Memory
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Media_penyimpanan_massal&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cakram_optis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Hard_disk
http://id.wikipedia.org/wiki/Flash_memory
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:DVD-RAM_FUJIFILM_Disc-removalble_With_cartridge-locking-pin.jpg&filetimestamp=20041224013319
http://id.wikipedia.org/wiki/Cakram_laser
http://id.wikipedia.org/wiki/Cakram_padat
http://id.wikipedia.org/wiki/CD-ROM
http://id.wikipedia.org/wiki/CD-R
http://id.wikipedia.org/wiki/CD-RW
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=MiniDisc&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=DVD-R&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=DVD-D&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/DVD-R_DL
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=DVD%2BR&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=DVD%2BR_DL&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/DVD-RW
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=DVD%2BRW&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=DVD-RW_DL&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=DVD%2BRW_DL&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=DVD-RAM&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Blu-ray_Disc
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Blu-ray_Disc_recordable&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/HD_DVD
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=HD_DVD-R&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=HD_DVD-RAM&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ultra_Density_Optical&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Universal_Media_Disc
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Holographic_data_storage&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=3D_optical_data_storage&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cakram_optik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Data
http://id.wikipedia.org/wiki/Film
http://id.wikipedia.org/wiki/Video
http://id.wikipedia.org/wiki/Audio
http://id.wikipedia.org/wiki/VCD
http://id.wikipedia.org/wiki/Singkatan


26

nama resminya adalah "DVD" saja, dan huruf-huruf tersebut secara "resmi" bukan singkatan

dari apapun.

Terdapat pula perangkat lunak yang membolehkan pengguna untuk mencadangkan (back-up)

DVD sendiri seperti DVD Decrypter dan DVD Shrink.

Cakram keras

Cakram keras era tahun 1990-an tampak atas (kiri) dan tampak

bawah (kanan)

Cakram keras (bahasa Inggris: harddisk atau harddisk drive

disingkat HDD atau hard drive disingkat HD) adalah sebuah

komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis.

Cakram keras diciptakan pertama kali oleh insinyur IBM, Reynold Johnson pada tahun 1956.

Cakram keras pertama tersebut terdiri dari 50 piringan berukuran 2 kaki (0,6 meter) dengan

kecepatan rotasinya mencapai 1.200 rpm (rotation per minute) dengan kapasitas penyimpanan

4,4 MB. Cakram keras zaman sekarang sudah ada yang hanya selebar 0,6 cm dengan

kapasitas 750 GB. Kapasitas terbesar cakram keras saat ini mencapai 3 TB dengan ukuran

standar 3,5 inci.

Jika dibuka, terlihat mata cakram keras pada ujung lengan

bertuas yang menempel pada piringan yang dapat berputar

Data yang disimpan dalam cakram keras tidak akan hilang

ketika tidak diberi tegangan listrik. Dalam sebuah cakram

keras, biasanya terdapat lebih dari satu piringan untuk

memperbesar kapasitas data yang dapat ditampung.

Dalam perkembangannya kini cakram keras secara fisik menjadi semakin tipis dan kecil namun

memiliki daya tampung data yang sangat besar. Cakram keras kini juga tidak hanya dapat

terpasang di dalam perangkat (internal) tetapi juga dapat dipasang di luar perangkat (eksternal)

dengan menggunakan kabel USB ataupun FireWire.

Karena sifatnya yang rapuh dan tidak tahan guncangan, cakram keras bisa dikategorikan

sebagai barang pecah belah.
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