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        PPEENNGGEENNAALLAANN  KKOONNTTRROOLL  IINNPPUUTT//OOUUTTPPUUTT                                  
  
  
  
DDEEFFIINNIISSII  DDAANN  PPEERRSSYYAARRAATTAANN  KKOONNTTRROOLL  II//OO  
  
SSeebbuuaahh  ssiisstteemm    kkoonnttrrooll    II//OO    bbeerrttuujjuuaann    uunnttuukk    mmeemmbbeerriikkaann    bbaannttuuaann  
kkeeppaaddaa  uusseerr  uunnttuukk    mmeemmuunnggkkiinnkkaann    mmeerreekkaa    mmeennggaakksseess    bbeerrkkaass,,    
ttaannppaa  mmeemmppeerrhhaattiikkaann  ddeettaaiill  ddaarrii  kkaarraakktteerriissttiikk  ddaann  wwaakkttuu  ppeennyyiimmppaannaann..  
KKoonnttrrooll  II//OO  mmeennyyaannggkkuutt  mmaannaajjeemmeenn    bbeerrkkaass    ddaann    ppeerraallaattaann    
mmaannaajjeemmeenn  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  bbaaggiiaann  ddaarrii  ssiisstteemm  ooppeerraassii..  
  
  
TTuuggaass  ddaarrii  ssiisstteemm  kkoonnttrrooll  II//OO  aaddaallaahh::  
  MMeemmeelliihhaarraa  ddiirreekkttoorrii  ddaarrii  bbeerrkkaass  ddaann  llookkaassii  iinnffoorrmmaassii..  
  MMeenneennttuukkaann  jjaallaann  ((ppaatthhwwaayy))  bbaaggii  aalliirraann  ddaattaa    aannttaarraa    mmaaiinn    mmeemmoorryy  

ddaann  aallaatt  ppeennyyiimmppaannaann  sseekkuunnddeerr..  
  MMeennggkkoooorrddiinnaassii    kkoommuunniikkaassii    aannttaarraa    CCPPUU    ddaann    aallaatt    ppeennyyiimmppaannaann  

sseekkuunnddeerr..  
  MMeennyyiiaappkkaann  bbeerrkkaass  ppeenngggguunnaaaann  iinnppuutt  aattaauu  oouuttppuutt  
  MMeennggaattuurr  bbeerrkkaass,,  bbiillaa  ppeenngguunnaaaann  iinnppuutt  aattaauu  oouuttppuutt  tteellaahh  sseelleessaaii..  
  
  
DDIIRREEKKTTOORRII  BBEERRKKAASS  DDAANN  KKOONNTTRROOLL  IINNFFOORRMMAASSII  
  
SSeebbeelluumm  bbeerrkkaass  ddaappaatt  ddiiaakksseess  oolleehh  sseebbuuaahh  pprrooggrraamm,,    ssiisstteemm    ooppeerraassii  
hhaarruuss  mmeennggeettaahhuuii  ppaaddaa  aallaatt  ppeennyyiimmppaannaann    sseekkuunnddeerr    yyaanngg    mmaannaa    
bbeerrkkaass  tteerrsseebbuutt  bbeerraaddaa..  

  
  

GGaammbbaarr  11..  SSttrruukkttuurr  DDiirreekkttoorrii  BBeerrkkaass    
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DDiirreekkttoorrii  yyaanngg  ddiippeerrlliihhaattkkaann  ppaaddaa    ggaammbbaarr    11..  tteerrsseebbuutt    aaddaallaahh    uunnttuukk  
ssaattuu  uunniitt    ((mmiiss..    ddiisskk    ppaacckk    aattaauu    ttaappee    rreeeell))    ddaarrii    ppeennyyiimmppaannaann  
sseekkuunnddeerr..  
  
LLaabbeellnnyyaa  bbeerriissii  iiddeennttiiffiikkaassii  iinnffoorrmmaassii,,  aakksseess    kkoonnttrrooll    iinnffoorrmmaassii,,  ddaann  
sseebbuuaahh  ppooiinntteerr  yyaanngg  mmeennuunnjjuukk  kkee  iissii  ttaabbeell,,  yyaanngg  bbeerriissii  kkoonnttrrooll  bbllookk  
uunnttuukk  sseettiiaapp  bbeerrkkaass  ppaaddaa  uunniitt  tteerrsseebbuutt..    
  
SSeebbuuaahh    kkoonnttrrooll    bbllookk    bbeerriissii    iinnffoorrmmaassii    tteennttaanngg      nnaammaa  bbeerrkkaass,,  
aattrriibbuuttnnyyaa    ((sseeppeerrttii    ppaannjjaanngg    rreeccoorrdd,,    uukkuurraann    bbllookk,,      oorrggaanniissaassii  
bbeerrkkaass))  ddaann  bbaattaassaannnnyyaa  ppaaddaa  mmeeddiiaa  ppeennyyiimmppaannaann..  SSeebbuuaahh    kkoonnttrrooll      
bbllookk      mmeennuunnjjuukkkkaann      aawwaall      ddaarrii      bbeerrkkaass      yyaanngg  bbeerrssaannggkkuuttaann..  JJaaddii  
bbiillaa  sseebbuuaahh  bbeerrkkaass  ddiiccaarrii,,  iissii  ttaabbeell  ddaarrii    uunniitt  yyaanngg  ddiimmaakkssuudd    ddiippeerriikkssaa    
uunnttuukk    mmeenneemmuukkaann  bbeerrkkaass  ppaaddaa  mmeeddiiaa  ppeennyyiimmppaannaann..  
  
  
KKOONNTTRROOLL  PPEERRAALLAATTAANN  
  
AAkkttiiffiittaass  II//OO    tteerruuttaammaa    mmeennccaakkuupp    ppeerrppiinnddaahhaann    ddaattaa    aannttaarraa    mmaaiinn  
mmeemmoorryy  ddeennggaann  aallaatt  ppeennyyiimmppaannaann    sseekkuunnddeerr    aattaauu    aallaatt    II//OO,,    sseeppeerrttii  
pprriinntteerr,,  tteerrmmiinnaall,,  ddaann  ccaarrdd  rreeaaddeerr//ppuunncchh..  OOppeerraassii  II//OO  mmeemmeerrlluukkaann  
dduukkuunnggaann  kkoonnttrrooll  aallaatt  sseeccaarraa  tteerriinnccii..  
    
CCoonnttoohh::  
MMiissaallkkaann  ddiirreekkttoorrii  bbeerrkkaass    ssuuddaahh    ddiibbeerriittaahhuu    llookkaassii    bbeerrkkaass    yyaanngg  
ddiimmiinnttaa  ppaaddaa  aallaatt  ppeennyyiimmppaannaann  sseekkuunnddeerr  aattaauu    ppeerraallaattaann    II//OO    ssuuddaahh  
ddiitteennttuukkaann..  SSuuppaayyaa  ddaappaatt  mmeennuulliiss  ((WWrriittee))  ppaaddaa  aallaatt    tteerrsseebbuutt    aattaauu  
mmeemmbbaaccaa  ((RReeaadd))  ddaarrii  aallaatt  tteerrsseebbuutt..  
  
MMaakkaa::  
JJaalluurr  ((ppaatthhwwaayy))  aannttaarraa  mmeemmoorrii    uuttaammaa    ddaann    ppeerraallaattaann    hhaarruuss    ssuuddaahh  
ddiitteennttuukkaann    ddaann    jjuuggaa    hhaarruuss    ddiitteennttuukkaann    kkoommppoonneenn--kkoommppoonneenn      yyaanngg  
ddiibbuuttuuhhkkaann  ddaarrii  jjaalluurr  tteerrsseebbuutt  ((tteerrmmaassuukk    ppeerraallaattaann    yyaanngg    ddiittuujjuu))  ddaann  
ssiiaapp  uunnttuukk  ddiigguunnaakkaann..  
  
  
CCHHAANNNNEELL  
  
PPaaddaa  kkeebbaannyyaakkaann  ssiisstteemm  kkoommppuutteerr,,  CCPPUU  ttiiddaakk  ddiibbeebbaannii  mmeennaannggaannii  
ttuuggaass  yyaanngg  bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  II//OO..  
TTeettaappii  ttaanngggguunngg  jjaawwaabb    uunnttuukk    kkoonnttrrooll    ppeerraallaattaann    ddiisseerraahhkkaann    ppaaddaa  
pprroosseessoorr  II//OO,,  yyaanngg  ddiikkeennaall  sseebbaaggaaii  ssaalluurraann  II//OO  ((II//OO  cchhaannnneell))..  
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SSaalluurraann  II//OO  iittuu  sseennddiirrii  mmeerruuppaakkaann  pprroosseessoorr  yyaanngg  ssuuddaahh  ddii    pprrooggrraamm..    
PPrrooggrraamm--pprrooggrraamm  yyaanngg  ddii  eexxeeccuuttee  iinnii  ddiisseebbuutt  cchhaannnneell  pprrooggrraamm..  
CChhaannnneell  pprrooggrraamm  iinnii  mmeenneennttuukkaann    ooppeerraassii,,    yyaanngg    ddiippeerrlluukkaann    uunnttuukk  
aakksseess  ppeerraallaattaann  ddaann  mmeennggoonnttrrooll  jjaalluurr  ddaattaa  ((ddaattaa  ppaatthhwwaayy))..  
  
  

  
  

GGaammbbaarr  22..  KKoommppoonneenn  SSiisstteemm  KKoommppuutteerr  ddaallaamm  II//OO  PPrroocceessssiinngg    
  
  
SSaalluurraann  II//OO  iinnii  ddiippeerriinnttaahh  oolleehh  ssiisstteemm  ooppeerraassii  ddaann  kkeemmuuddiiaann    oolleehh  
CCPPUU..  SSaalluurraann  II//OO  iinnii  ttiiddaakk  mmeennggeennddaalliikkaann  aallaatt    ppeennyyiimmppaannaann    sseeccaarraa  
llaannggssuunngg..  TTeettaappii  ssaalluurraann  II//OO    iinnii    mmeenneettaappkkaann    ssaattuu    aattaauu    lleebbiihh    uunniitt    
aallaatt  ppeennggoonnttrrooll..    SSuussuunnaann  iinnii    ppeennttiinngg    uunnttuukk    mmeennyyeeddeerrhhaannaakkaann    
cchhaannnneell  pprrooggrraamm..  
  
SSeebbeelluumm  ooppeerrssii  II//OO  ddaappaatt  ddiimmuullaaii,,  jjaalluurr  aannttaarraa  mmeemmoorrii  uuttaammaa  ddeennggaann  
ppeerraallaattaann  hhaarruuss  ssuuddaahh  ddiitteennttuukkaann..    JJiikkaa  ssaalluurraann,,  uunniitt    ppeennggoonnttrrooll,,  aattaauu  
ppeerraallaattaann  yyaanngg    ddiittuujjuu    sseeddaanngg    ssiibbuukk,,    mmaakkaa    kkoonnttrruukkssii    ddaarrii  ppaatthhwwaayy    
hhaarruuss    mmeennuunngggguu..      UUnnttuukk    mmeenngghhiinnddaarrii    mmeennuunngggguu,,      ssiisstteemm  kkoommppuutteerr  
ddiilleennggkkaappii  ddeennggaann  bbeebbeerraappaa  ssaalluurraann  ddaann  uunniitt  ppeennggoonnttrrooll..  
  
  
MMAACCAAMM--MMAACCAAMM  CCHHAANNNNEELL  
  
  SSeelleeccttoorr  CChhaannnneell  
  
DDaappaatt  mmeennggaattuurr  aalliirraann    ddaattaa    aannttaarraa    mmeemmoorrii    uuttaammaa    ddeennggaann    sseebbuuaahh  
ppeerraallaattaann  ppaaddaa      ssaaaatt      tteerrsseebbuutt..        KKaarreennaa      ssaalluurraann      mmeerruuppaakkaann  
pprroosseessoorr--pprroosseessoorr  yyaanngg    cceeppaatt,,    mmaakkaa    ssaalluurraann    sseelleekkttoorr    bbiiaassaannyyaa  
hhaannyyaa  mmeenngggguunnaakkaann  ppeerraallaattaann  II//OO  ddeennggaann  kkeecceeppaattaann    ttiinnggggii,,    sseeppeerrttii  
ddiisskk..    PPeenngggguunnaaaann  ppeerraallaattaann  ddeennggaann  kkeecceeppaattaann    rreennddaahh,,    mmiissaall    ccaarrdd  
rreeaaddeerr..  
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  MMuullttiipplleexxoorr  CChhaannnneell  
  
DDaappaatt  mmeennggaattuurr  aalliirraann  ddaattaa  aannttaarraa    mmeemmoorrii    uuttaammaa    ddeennggaann    bbeebbeerraappaa  
ppeerrllaattaann..    SSaalluurraann    mmuullttiipplleexxoorr    lleebbiihh    eeffeekkttiiff    bbiillaa    mmeenngggguunnaakkaann  
ppeerraallaattaann  ddeennggaann  kkeecceeppaattaann  rreennddaahh,,    ddiibbaannddiinnggkkaann    ddeennggaann    sseelleeccttoorr  
cchhaannnneell..  DDeennggaann  ssaalluurraann  mmuullttiipplleexxoorr,,  bbeebbeerraappaa    ppeerraallaattaann    ddaappaatt    
ddiiaakkttiiffkkaann  sseeccaarraa  sseerreennttaakk,,  tteettaappii  ssaalluurraann  hhaarruuss  mmeelleennggkkaappii    ssaalluurraann    
pprrooggrraamm  uunnttuukk  ssaattuu  ppeerraallaattaann  sseebbeelluumm  mmeemmuullaaii  ddeennggaann  ssaalluurraann  
pprrooggrraamm  llaaiinn..  
  
  
  BBlloocckk  MMuullttiipplleexxoorr  CChhaannnneell  
  
MMeennggaattuurr  aalliirraann  ddaattaa  kkee  bbeerrbbaaggaaii  ppeerraallaattaann..  BBlloocckk  MMuullttiipplleexxoorr  CChhaannnneell  
ddaappaatt    mmeennggeekksseekkuussii    ssaattuu    iinnttrruukkssii    ddaarrii  ssaalluurraann  pprrooggrraamm  uunnttuukk  ssaattuu  
ppeerraallaattaann,,  kkeemmuuddiiaann    ddaappaatt    mmeennggaalliihhkkaann  iinnttrruukkssii--iinnttrruukkssii  ddaarrii  ssaalluurraann  
pprrooggrraamm  iittuu  kkee  ppeerraallaattaann  yyaanngg  llaaiinn..  
  
  
MMAACCAAMM--MMAACCAAMM  DDEEVVIICCEE  
  
DDeeddiiccaatteedd  DDeevviiccee  
DDiigguunnaakkaann  uunnttuukk  ppeennggaakksseessaann  oolleehh  ssaattuu  oorraanngg  ppaaddaa  sseettiiaapp  ssaaaatt..  
CCoonnttoohh::  TTeerrmmiinnaall  
  
SShhaarreedd  DDeevviiccee  
DDiigguunnaakkaann  uunnttuukk  ppeennggaakksseessaann  oolleehh  bbaannyyaakk  ppeemmaakkaaii  sseeccaarraa  
bbeerrssaammaaaann..  
CCoonnttoohh::  DDiisskk  
  
AAkkttiiffiittaass  II//OO  uunnttuukk  sshhaarreedd  ddeevviiccee  aaddaallaahh  ssaannggaatt  kkoommpplleekkss    ddiibbaannddiinngg  
aakkttiiffiittaass  II//OO    ppaaddaa    ddeeddiiccaatteedd    ddeevviiccee..    DDuuaa    ffuunnggssii    yyaanngg    ssaannggaatt  
ppeennttiinngg  ddaarrii  sshhaarreedd  ddeevviiccee  aaddaallaahh    aallookkaassii    tteemmppaatt    ddaann    ppeemmbbeerriiaann  
aakksseess  yyaanngg  tteeppaatt..  
  
JJeenniiss  kkeettiiggaa    ddaarrii    ppeerraallaattaann    aaddaallaahh    ssuuaattuu    uunniitt    ddiimmaannaa    ppeemmaakkaaii  
mmeennggiiggiinnkkaann  ppeemmaakkaaiiaann  sseeccaarraa  bbeerrssaammaa,,    tteettaappii    sseessuunngggguuhhnnyyaa    ttiiddaakk  
ccooccookk  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  ppeenngggguunnaaaann  ccoonnccuurrrreenntt..  
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CCoonnttoohh::  
  
BBeerrbbaaggaaii  pprrooggrraamm  ddiittuujjuukkaann  kkee  pprriinntteerr    sseeccaarraa    bbeerrssaammaaaann..      SSiisstteemm  
ppeennggoonnttrrooll  II//OO  mmeenngggguunnaakkaann  ppeerraallaattaann  vviirrttuuaall    uunnttuukk    mmeennggaallaammaattkkaann  
jjeenniiss  ppeerraallaattaann  yyaanngg  ddiibbuuttuuhhkkaann..  PPrrooggrraamm    tteerrsseebbuutt    mmeennuulliiss    kkee    aallaatt    
ppeenncceettaakk    ((pprriinntteerr)),,    tteettaappii  sseessuunngggguuhhnnyyaa  ddii    ttuulliiss    kkee    ddiisskk    ddaahhuulluu..    
SSeetteellaahh    bbeerrkkaass    oouuttppuutt  ddiiaakkhhiirrii  oolleehh  pprrooggrraamm,,    bbeerrkkaass    tteerrsseebbuutt    
mmaassuukk    ddaallaallmm    aannttrriiaann,,  kkeemmuuddiiaann  ddiittuulliiss  sseelluurruuhhnnyyaa  kkee  pprriinntteerr..  
  
PPeerraallaattaann  vviirrttuuaall  II//OO  iinnii  ddiisseebbuutt  ssppoooolliinngg..  
MMaakkssuudd  ddaarrii  ssiisstteemm    ssppoooolliinngg    aaddaallaahh    uunnttuukk    mmeemmbbeerriikkaann    ppeemmaakkaaiiaann  
ppeerraallaattaann  sseeccaarraa  bbeerrssaammaaaann..  HHaammppiirr  sseemmuuaa  kkoommppuutteerr  mmuullttii  uusseerr  
mmeenngggguunnaakkaann  ssppoooolliinngg..  
  
  
AAKKTTIIFFIITTAASS  SSAALLUURRAANN  
  
TTuujjuuaann  ddaarrii  ssaalluurraann  II//OO  aaddaallaahh  sseebbaaggaaii  ppeerraannttaarraa    aannttaarraa    CCPPUU--mmaaiinn  
mmeemmoorryy  ddeennggaann  uunniitt  ppeennggoonnttrrooll  ppeennyyiimmppaann..    CCPPUU  bbeerrkkoommuunniikkaassii  
ddeennggaann  ssaalluurraann  mmeellaalluuii  bbeebbeerraappaa  ppeerriinnttaahh  yyaanngg  sseeddeerrhhaannaa..  
  
BBeebbeerraappaa  ssaalluurraann  aakkaann  mmeemmbbeerrii  ppeerriinnttaahh::  
  
  TTeesstt  II//OO,,  uunnttuukk  mmeenneennttuukkaann  aappaakkaahh  jjaalluurr    ((ppaatthhwwaayy))    yyaanngg    mmeennuujjuu  

ppeerraallaattaann  sseeddaanngg  ssiibbuukk..  
  SSttaarrtt  II//OO,,  ppaaddaa  ppeerraallaattaann  tteerrtteennttuu..  
  HHaalltt  II//OO,,  ppaaddaa  ppeerraallaattaann  tteerrtteennttuu..  
  
SSaalluurraann  bbiiaassaannyyaa  bbeerrkkoommuunniikkaassii  ddeennggaann  CCPPUU  mmeellaalluuii  ccaarraa    iinntteerruuppssii..  
IInntteerruuppssii  aakkaann  tteerrjjaaddii,,  jjiikkaa  kkeeaaddaaaann    eerrrroorr    tteerrddeetteekkssii,,    mmiissaallnnyyaa  
iinnssttrruukkssii  CCPPUU  yyaanngg  ssaallaahh  aattaauu  jjiikkaa  aakkttiiffiittaass  II//OO  tteellaahh  ddiiaakkhhiirrii..  
  
JJiikkaa  iinntteerruuppssii    tteerrjjaaddii,,    kkoonnttrrooll    aakkaann    bbeerrccaabbaanngg    mmeellaalluuii    rruuttiinn  
ppeennggeennddaallii  iinntteerruuppssii  ((iinntteerrrruupptt--hhaannddlleerr  rroouuttiinnee)),,    ddiimmaannaa    kkoonnttrrooll  aakkaann  
mmeenneennttuukkaann  ppeennyyeebbaabb  ddaarrii  iinntteerruuppssii,,  mmeellaakkuukkaann    kkeeggiiaattaann    yyaanngg  
tteeppaatt,,  kkeemmuuddiiaann  mmeennggeemmbbaalliikkaann  kkoonnttrrooll  ppaaddaa  ppeemmaannggggiill  ((ccaalllleerr))..  
  
PPRROOSSEESS  PPEEMMBBAACCAAAANN  
  
JJiikkaa  sseebbuuaahh  pprrooggrraamm    mmeemmbbuuttuuhhkkaann    RREEAADD    ddaarrii    ssuuaattuu    bbeerrkkaass,,    
mmaakkaa  llaannggkkaahh--llaannggkkaahh  bbeerriikkuutt,,  yyaanngg  ttaammppaakk  ppaaddaa  ggaammbbaarr  33    aakkaann  
tteerrjjaaddii..  
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GGaammbbaarr  33..  UUrruuttaann  kkeejjaaddiiaann  ddaallaamm  pprroosseess  ffiillee  RREEAADD  

  
LLaannggkkaahh--llaannggkkaahh  tteerrsseebbuutt  aaddaallaahh::  
  
11..  PPrrooggrraamm  mmeennggeelluuaarrkkaann  sseebbuuaahh  RREEAADD,,  yyaanngg  mmeennggiinntteerruuppssii  

ppeennggoonnttrrooll  II//OO..  
22..  PPeennggoonnttrrooll  II//OO    mmeemmbbuuaatt    sseebbuuaahh    ssaalluurraann    pprrooggrraamm    ppaaddaa    mmeemmoorrii  

uuttaammaa..  
33..  SSaalluurraann  pprrooggrraamm  ddiibbaaccaa  ddaann  ddii  eekksseekkuussii  oolleehh  ppeemmaannggggiill  ssaalluurraann..  
44..  SSiinnyyaall  yyaanngg    tteeppaatt    aakkaann    ddii    ttrraannssmmiissiikkaann    kkee    ppeemmaannggggiill    uunniitt  

kkoonnttrrooll..  
55..  SSiinnyyaall  iinnii  ddiitteerrjjeemmaahhkkaann  oolleehh  uunniitt  kkoonnttrrooll  ddaann  ddiigguunnaakkaann    uunnttuukk  

mmeennggoonnttrrooll  ppeerraallaattaann  ooppeerraassii  uunnttuukk  mmeemmbbaaccaa  ddaattaa  yyaanngg  ddiimmiinnttaa..  
66..  DDaattaa  yyaanngg  ddiimmiinnttaa  aakkaann  mmeennggaalliirr  ddaarrii  ppeerraallaattaann  sseeppaannjjaanngg    jjaalluurr  

((ppaatthhwwaayy))  kkee  ddaaeerraahh  ppeennaammppuunngg  bbeerrkkaass  ((ffiillee    bbuuffffeerr    aarreeaa))    ddaallaamm  
rruuaanngg  mmeemmoorrii  uuttaammaa..  

77..  IInntteerruuppssii    yyaanngg    ddiikkeelluuaarrkkaann    oolleehh    ssaalluurraann,,    ddiigguunnaakkaann    uunnttuukk  
mmeenneerruusskkaann    ssiinnyyaall  ppaaddaa  wwaakkttuu  eekksseekkuussii  pprrooggrraamm..  

88..  KKoonnttrrooll  kkeemmbbaallii  kkee  pprrooggrraamm..  
  
  
CCAATTAATTAANN::  
  
DDaattaa  ddiibbaaccaa  kkeeddaallaamm  bbuuffffeerr,,  ddiimmaannaa    bbuuffffeerr    iinnii    mmeerruuppaakkaann    ssuuaattuu  
tteemmppaatt  ppaaddaa  mmeemmoorrii  uuttaammaa  yyaanngg  ddiisseeddiiaakkaann  uunnttuukk  mmeennaammppuunngg  ddaattaa..  
JJiikkaa  bbuuffffeerr  ppeennuuhh,,  pprrooggrraamm  aakkaann  sseeggeerraa  mmeenngggguunnaakkaann  ddaattaa  tteerrsseebbuutt..  
  
RRaannggkkaaiiaann  sseekkiillaass  ddaarrii  ppeerriissttiiwwaa  yyaanngg  tteerrjjaaddii,,  yyaaiittuu  kkeettiikkaa  sseebbuuaahh  
pprrooggrraamm    mmeemmiinnttaa    WWRRIITTEE    ppaaddaa    sseebbuuaahh    bbeerrkkaass,,    aakksseess      II//OO      aakkaann  
ddiiggiiaattkkaann..    PPeerriissttiiwwaa  iinnii  hhaarruuss  tteerrjjaaddii  uunnttuukk  sseettiiaapp  iinnttrruukkssii    RREEAADD    ddaann    
WWRRIITTEE  yyaanngg  ddiittuujjuukkaann  ppaaddaa  ppeerraallaattaann..  
  
  
BBLLOOCCKKIINNGG  RREECCOORRDD  
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TTeekknniikk  yyaanngg  sseerriinngg  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk    mmeenngguurraannggii    ppeerraallaattaann    pprrooggrraamm  
aakksseess  aaddaallaahh    bblloocckk    rreeccoorrdd,,    sseeddeemmiikkiiaann    rruuppaa,,    sseehhiinnggggaa    bbeebbeerraappaa  
rreeccoorrdd  aakkaann  ddiibbaaccaa//ddiittuulliiss  ddaallaamm  ssuuaattuu  aakksseess  ttuunnggggaall  ppaaddaa  ppeerraallaattaann..  
JJiikkaa  aaddaa  nn  rreeccoorrdd  ppeerr  bbllookk,,  mmaakkaa  hhaannyyaa  sseettiiaapp  RREEAADD  kkee  nn  yyaanngg  aakkaann  
ddiiaakksseess    oolleehh    ssuuaattuu    pprrooggrraamm  ppaaddaa  ssuuaattuu  ppeerraallaattaann..  BBiiaassaannyyaa  iinnttrruukkssii  
RREEAADD  ddiiuubbaahh  mmeennjjaaddii    iinnttrruukkssii    GGEETT    oolleehh    ssiisstteemm  kkoonnttrrooll    II//OO..      
KKeemmuuddiiaann    ssuuaattuu    cchhaannnneell      pprrooggrraamm      mmeenneerrjjeemmaahhkkaann  iinnssttrruukkssii  GGEETT  
kkeeppeerraallaattaann  RREEAADD..  JJiikkaa  bbuuffffeerr  kkoossoonngg,,  mmeennggaakkiibbaattkkaann  bbuuffffeerr  aakkaann  
ddiiiissii..  

  

  
  

GGaammbbaarr  44..  PPeerraallaattaann  AAkksseess  ddeennggaann  BBlloocckk  RReeccoorrdd      
  

  
MMAANNAAJJEEMMEENN  BBUUFFFFEERR  
  
  SSiinnggllee  BBuuffffeerriinngg  
  

  
  

GGaammbbaarr  55..  SSttrruukkttuurr  BBuuffffeerr  ddeennggaann  ssaattuu  bbuuffffeerr  ffiillee  
  
PPaaddaa  ggaammbbaarr  55..  mmeennuunnjjuukkkkaann  ssttrruukkttuurr  ddaattaa    ddaarrii    bbuuffffeerr    ddaallaamm  bbeennttuukk  
yyaanngg  sseeddeerrhhaannaa,,  yyaanngg  tteerrddiirrii  ddaarrii  ssaattuu  rreeccoorrdd  ppeerr--bblloocckk    ddaann  ssaattuu  
bbuuffffeerr  ppeerr  bbeerrkkaass,,    ddiimmaannaa    bbuuffffeerr    iinnii    bbeerrffuunnggssii    mmeennggiissiikkaann  
ppeerrmmiinnttaaaann  ddaarrii  sseebbuuaahh  pprrooggrraamm..  SSttrruukkttuurr  bbuuffffeerr  iinnii  bbeerriissii  sseebbuuaahh  
ppooiinntteerr  ppaaddaa  aallaammaatt  aawwaall  ddaann  cchhaannnneell  pprrooggrraamm  uunnttuukk  bbeerrkkaass..  
  
SSttrruukkttuurr  ddaassaarr  ddaarrii  cchhaannnneell  pprrooggrraamm  uunnttuukk  mmeennggiissii  bbuuffffeerr  aaddaallaahh::  
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  TTuunngggguu  iinnttrruukkssii  RREEAADD  ddaarrii  pprrooggrraamm  
  MMeemmbbeerriittaahhuukkaann  iinnttrruukkssii  ssttaarrtt  II//OO  kkee  uunniitt  kkoonnttrrooll  
  TTuunngggguu  hhiinnggggaa  bbuuffffeerr  ddiikkoossoonnggkkaann  
  MMeemmbbeerriittaahhuukkaann    iinntteerruuppssii    ppaaddaa    pprrooggrraamm,,    sseehhiinnggggaa    ddaappaatt    mmuullaaii  

mmeemmbbaaccaa  ddaarrii  bbuuffffeerr..  
  
MMaassaallaahh  yyaanngg  ttiimmbbuull  ddiissiinnii  aaddaallaahh  ppeemmaakkaaii  pprrooggrraamm  mmeennggggaanngguurr    
ppaaddaa  ssaaaatt  mmeennuunngggguu  bbuuffffeerr  ddiiiissii..  
  
  
  AAnnttiicciippaattoorryy  BBuuffffeerriinngg  
  
PPeennddeekkaattaann  llaaiinn  yyaanngg  ddaappaatt  mmeenngghhiillaannggkkaann  bbeebbeerraappaa  hhaall  yyaanngg  
mmuunnggkkiinn  uunnttuukk    mmeennuunngggguu    CCPPUU    aaddaallaahh      ddeennggaann      mmeenngggguunnaakkaann      
AAnnttiicciippaattoorryy  BBuuffffeerriinngg..  
  
DDeennggaann  aannttiicciippaattoorryy  bbuuffffeerriinngg,,  ssiisstteemm  kkoonnttrrooll    II//OO    aakkaann    bbeerruussaahhaa  
mmeennddaahhuulluukkaann  kkeebbuuttuuhhaann  pprrooggrraamm  aakkaann    ddaattaa..    DDiiuussaahhaakkaann    aaggaarr    
bbuuffffeerr  sseellaalluu  ppeennuuhh..  CChhaannnneell  sseellaalluu  mmeenngguujjii  ffllaagg  iinnii..  JJiikkaa  bbuuffffeerr  
mmeennddeekkaattii  kkoossoonngg,,  kkaarreennaa  ppeemmaakkaaii  pprrooggrraamm  tteellaahh  mmeemmbbaaccaa  iissiinnyyaa,,  
mmaakkaa    ffllaagg    iittuu    aakkaann    ddii--rreesseett    ddaann    cchhaannnneell  pprrooggrraamm    aakkaann  mmeenngg--
iinniittaatteess  ppeennggiissiiaann  kkeemmbbaallii  bbuuffffeerr..  
  
SSttrruukkttuurr  ddaassaarr  cchhaannnneell  pprrooggrraamm  uunnttuukk  mmeennggiissii  sseebbuuaahh  bbuuffffeerr  ddeennggaann  
aannttiicciippaattoorryy  bbuuffffeerr  ddiippeerrlliihhaattkkaann  ppaaddaa  ggaammbbaarr  66..  
  

  
  

GGaammbbaarr  66..  SSttrruukkttuurr  bbuuffffeerr  ddeennggaann  ssaattuu  bbuuffffeerr  ppeerr  ffiillee  
  

      lloooopp    ::    IIff  ffuullll--ffllaagg  ==  11  ggoo  ttoo  lloooopp  
                              IISSSSUUEE  SSTTAARRTT  --  II//OO  CCoommmmaanndd  ttoo  ccoonnttrrooll  uunniitt  
                              wwaaiitt  wwhhiillee  bbuuffffeerr  iiss  bbeeiinngg  ffiilllleedd  
                              ffuullll--ffllaagg::==  11  
                              ggoo  ttoo  lloooopp  
RRuuttiinn  ppeelleennggkkaapp  uunnttuukk  mmeennggoossoonnggkkaann  bbuuffffeerr  kkeeddaallaamm    tteemmppaatt    kkeerrjjaa  
rreeccoorrdd  pprrooggrraamm  sseellaalluu  ddiippeerrlluukkaann..  RRuuttiinn  ppeennggiissiiaann  ddaann  ppeennggoossoonnggaann  
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bbuuffffeerr  sseellaalluu  bbeerrppaassaannggaann::    ssaallaahh  ssaattuu  ddaarrii  ppaassaannggaann    tteerrsseebbuutt    
mmeerreepprreesseennttaassiikkaann    sseebbuuaahh    PPRROODDUUCCEERR,,  sseeddaannggkkaann  ppaassaannggaann  yyaanngg  
llaaiinn  bbeerrttiinnddaakk  sseebbaaggaaii  CCOONNSSUUMMEERR..  
  
UUnnttuukk  bbeerrkkaass  iinnppuutt,,  pprroodduucceerr  aaddaallaahh  cchhaannnneell  pprrooggrraamm    ddaann    ccoonnssuummeerr  
aaddaallaahh  ppeemmaakkaaii  pprrooggrraamm..  
UUnnttuukk  bbeerrkkaass  oouuttppuutt,,  pprroodduucceerr  aaddaallaahh  ppeemmaakkaaii  pprrooggrraamm  ddaann    
ccoonnssuummeerr  aaddaallaahh  cchhaannnneell  pprrooggrraamm..  
  
  
RRuuttiinn  ccoonnssuummeerr  yyaanngg  mmeennddaammppiinnggii  rruuttiinn  pprroodduucceerr  ddii  aattaass  aaddaallaahh::    
  
wwaaiitt  ::    IIff  ffuullll--ffllaagg  ==  00  ggoo  ttoo  wwaaiitt  
                      rreeaadd  tthhee  bbuuffffeerr  ccoonntteennttss  iinnttoo  tthhee  rreeccoorrdd  wwoorrkk  aarreeaa  
                      ffuullll--ffllaagg::==  00  
                      ggoo  ttoo  wwaaiitt  
  
KKeeaaddaaaann  aawwaall,,  ffuullll--ffllaagg  ==  00,,  mmeennggaakkiibbaattkkaann  cchhaannnneell  pprrooggrraamm  mmeennggiissii  
bbuuffffeerr..  
  
  
  DDoouubbllee  BBuuffffeerriinngg  
  
UUnnttuukk  mmeenngguurraannggii  kkeemmuunnggkkiinnaann  ddaarrii  pprrooggrraamm  mmeennuunngggguu,,    mmaakkaa    
ddoouubbllee  bbuuffffeerr  ddaappaatt  ddiigguunnaakkaann..    DDuuaa  ddaarrii  tteemmppaatt  bbuuffffeerr  yyaanngg    aaddaa,,    
hhaannyyaa  ssaattuu  yyaanngg  ddiitteettaappkkaann  uunnttuukk  bbeerrkkaass..  
  
IIddee  ddaassaarr  ddaarrii  ddoouubbllee  bbuuffffeerriinngg  aaddaallaahh  jjiikkaa  ccoonnssuummeerr    mmeennggoossoonnggkkaann  
ssaallaahh  ssaattuu  bbuuffffeerr,,  mmaakkaa  pprroodduucceerr  ddaappaatt  mmeennggiissiikkaann  kkeeddaallaamm    bbuuffffeerr  
yyaanngg  llaaiinn,,  ppaaddaa  ssaaaatt  bbuuffffeerr  ppeerrttaammaa  ssuuddaahh  kkoossoonngg,,  mmaakkaa  bbuuffffeerr  yyaanngg  
kkeedduuaa  hhaarruuss  ddaallaamm  kkeeaaddaaaann  ppeennuuhh..  KKeemmuuddiiaann  ccoonnssuummeerr  ddaappaatt  
mmeennggkkoossoonnggkkaann  bbuuffffeerr  yyaanngg  kkeedduuaa,,  ppaaddaa  ssaaaatt  pprroodduucceerr  mmeennggiissii  
bbuuffffeerr  yyaanngg  ppeerrttaammaa,,  ddeemmiikkiiaann  sseetteerruussnnyyaa..  
  
SSttrruukkttuurr  bbuuffffeerr  uunnttuukk  ddoouubbllee  bbuuffffeerriinngg  tteerrddiirrii  ddaarrii  sseebbuuaahh  ppooiinntteerr  yyaanngg  
mmeennuunnjjuukk  kkee  bbuuffffeerr  bbeerriikkuuttnnyyaa..  
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GGaammbbaarr  77..  SSttrruukkttuurr  bbuuffffeerr  uunnttuukk  dduuaa  bbuuffffeerr    
  
  

  TThhrreeee  BBuuffffeerrss  
  

  
  

GGaammbbaarr  88..  TThhrreeee  CChhaaiinneedd  BBuuffffeerr  
  
  
ppffiillll            ::    yyaanngg  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbuuffffeerr  bbeerriikkuuttnnyyaa  aakkaann  ddiiiissii  aattaauu  sseeddaanngg      

              ddiiiissii  
ppeemmppttyy    ::    yyaanngg  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbuuffffeerr  bbeerriikkuuttnnyyaa  aakkaann  ddiikkoossoonnggkkaann  
aattaauu    
                                sseeddaanngg  ddiikkoossoonnggkkaann..  
  
  
KKeeaaddaaaann  iinnii  ddaappaatt  ddiilliihhaatt  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::  
  
BBuuffffeerr    11    ppeennuuhh  
BBuuffffeerr    22    sseeddaanngg  ddiiiissii  
BBuuffffeerr    33    sseeddaanngg  ddiikkoossoonnggkkaann,,  rreeccoorrdd  kkee    mm    ddii    ddaallaamm    bbuuffffeerr    aakkaann    
                              ddiibbaaccaa  kkeeddaallaamm  tteemmppaatt  kkeerrjjaa  rreeccoorrdd  bbeerriikkuuttnnyyaa..  
BBuuffffeerr  bbeerriikkuuttnnyyaa  yyaanngg  aakkaann  kkoossoonngg  aaddaallaahh  bbuuffffeerr  11  
BBuuffffeerr  bbeerriikkuuttnnyyaa  yyaanngg  aakkaann  ddii  iissii  aaddaallaahh  bbuuffffeerr  33  
  
PPaaddaa  ppeennddeekkaattaann  iinnii  ddiiaannggggaapp  jjiikkaa  ssuuaattuu    bbuuffffeerr    kkoossoonngg,,    pprroodduucceerr  
aakkaann  bbeerrggeerraakk  mmeennggiissiinnyyaa..  
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CCoonnttoohh::  
  
JJiikkaa  sseetteellaahh  bbuuffffeerr  33  ddiiiissii  ppaaddaa  kkeeaaddaaaann  ddii    aattaass,,    ccoonnssuummeerr    tteettaapp  
aakkaann  mmeennggoossoonnggkkaann  bbuuffffeerr  11,,  kkeemmuuddiiaann  pprroodduucceerr  mmeennggiissii  bbuuffffeerr  22..  
SSeellaannjjuuttnnyyaa  ccoonnssuummeerr  aakkaann  mmeennuunngggguu..  
  
JJiikkaa  pprroodduucceerr  sseeccaarraa  kkoonnssiisstteenn  mmeennggiissii  bbuuffffeerr  ppaaddaa  kkeecceeppaattaann    yyaanngg  
lleebbiihh      rreennddaahh      ddiibbaannddiinngg      kkeecceeppaattaann        ppaaddaa        ssaaaatt        ccoonnssuummeerr  
mmeennggoossoonnggkkaannnnyyaa,,  mmaakkaa  ccoonnssuummeerr  aakkaann  mmeennuunngggguu..  
  
KKeeuunnttuunnggaann  mmeenngggguunnaakkaann  lleebbiihh  ddaarrii  ssaattuu  bbuuffffeerr  aaddaallaahh    
kkeemmaammppuuaannnnyyaa  uunnttuukk  ssaalliinngg  mmeelleennggkkaappii  ooppeerraassii  ppeennggiissiiaann  ddaann      
ppeennggoossoonnggaann,,    ddeennggaann  ddeemmiikkiiaann  mmeenngguurraannggii  wwaakkttuu  ttuunngggguu..  


