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PENDAHULUAN

Perkembangan processor demikian pesat. Setelah Two-in-one core dengan dual-core 
pada processornya, Intel kemudian memperkenalkan jajaran processor quad-corenya 
yang hadir di penghujun tahun 2006 dan akan melanjutkan dengan teknologi multi-
core (lebih dari empat) processor ditahun-tahun mendatang.
Produk awal teknologi quad-core Itel adalah processor Intel Core 2 Extreme QX6700 
dan Core 2 Quad Q6600 yang diluncurkan pada awal November 2006.

 

Selain  Intel,  AMD juga  menawarkan pendekatan  quad-core  dengan menggunakan 
dual  processor  dualcore  pada  satu  motherboard.  Namun  kendala  yang  dihadapi 
untuk  pendekatan  AMD  ini  adalah  keterbatasan  pilihan  penggunaan  model 
motherboard dan modul memory.
 

ARSITEKTUR PROCESSOR QUAD-CORE INTEL

Dual-core  Intel  untuk  desktop  atau  dikenal  dengan  Presler,  memiliki  banyak 
kesamaan dengan quad-core. Arsitektur dari processor ini secara kasar, bayangkan 
dua buah die dual core, yang digabung dalam satu kemasan dalam sebuah processor. 
Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar.
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Dengan  menggunakan  dua  die  untuk  mewujudkan  quad-core  memiliki  beberapa 
keuntungan. Luas total die quad-core dengan menggunakan dua die, 12% lebih kecil 
dibandingkan jika digabungkan dalam satu die.  Keuntungan dengan menggunakan 
dua die dalam proses produksinya, memungkinkan pemilihan die yang terbaik. Hal ini 
diperlukan  mengingat  Kentsfield  diharapkan  memiliki  heat  dissipation  yang  lebih 
minim.
Kentsfield juga dilengkapi dengan Integrated Heat Spreader (IHS). Masing-masing die 
dilengkapi  dengan IHS ini.  IHS memungkinkan permukaan  contact  yang lebih luas 
dengan heatspreader luar yang terlihat langsung oleh pengguna. Ini diharapkan akan 
dapat mentransfer panas ke heatspreader processor bagian luar dengan lebih baik.
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Die dual core yang ada di dalam setiap processor quad-core.

Intel Core 2 Extreme quad-core sendiri hanya seluas 143 mm² dengan jumlah total 
transistor  sebanyak  291  juta  untuk  masing-masing  die.  Masih  menggunakan 
arsitektur  Intel  Core  Microarchitecture,  dengan  beberapa  tambahan  fitur  seperti 
Wide Dynamic Execution, Advanced Digital Media Boost, Smart Memory Access, dan 
Intelligent Power Capability.
Dilengkapi dengan Advanced Smart Caches sebesar 4 MB untuk masing-masing die, 
L2 cache tersebut digunakan secara share antar die yang masing-masing terdiri dari 
dual-core.  Masih  menggunakan  interface  socket  processor  yang  sama  dengan 
processor terdahulu. Ia menggunakan LGA775.

Sampai  dengan  Intel  Extreme  Edition  PEE  840,  PEE955,  dan  PEE965  masih 
menggunakan processor berbasis  NetBurst  dengan dual-core.  Ditambah dukungan 
teknologi  Hyper-Threading,  yang  secara  virtual  membuat  masing-masing  core 
menjadi dua virtual processor.
Meskipun processor dual-core tersebut akan “terlihat” sebagai empat processor oleh 
operating system  Windows,  tentunya akan  berbeda dibandingkan quad-core  yang 
benar-benar terdiri dari empat core processor.
Dan sampai sekarang Intel belum lagi menambahkan HT pada Core-based processor 
terbarunya. Alasan utamanya adalah penambahan transistor untuk teknologi quad-
core pada core-based processor akan menambah ongkos produksinya.
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Intel juga masih menggunakan shared-bus topology untuk komunikasi antar-core. Hal 
yang sama juga masih digunakan arsitektur quad-core-nya.  Dan pada Intel  Core 2 
Extreme QX6700 maupun Core 2 Quad Q6600 masih menggunakan FSB 1066 MHz.

ARSITEKTUR PROCESSOR QUAD-CORE GODSON-3

Implementasi quad-core processor juga dapat dilihat pada arsitektur Godson-3 yang 
menggunakan  jaringan  on-chip  yang  scalable  dan  terdistribusi  untuk  dapat 
menghubungkan multi core prosesor dan pengalamatan global pada modul cache L2. 
Sebuah directory-based cache protokol koherensi menjaga koherensi dari multi  L1 
yang merupakan salinan dari blok L2 yang sesuai. 
Processor kompatibel MIPS64 superscalar RISC yang merupakan core dari Godson-3 
yang  disebut  sebagai  GS464  mempercepat  X86  ke  MIPS  binary  translation 
menggunakan dukungan hardware khusus.
Prosesor Godson-3A quad-core memiliki empat core processor GS464, 4MB L2 cache 
terdistribusi,  dua  Double  Data  Rate  (DDR)  controller  memori  2/3-800,  dua 
HyperTransport  (HT)  1.0  controller  dan  satu  Peripheral  Komponen  Interconnect 
(PCI)  /  PCI  eXtended  (PCIX)  controller.  Mereka  dihubungkan  dengan  level-1  dan 
tingkat-2 AXI switch, seperti ditunjukkan pada Gambar 1 (a). 

Selain itu  juga 
termasuk at-speed scan test logics dengan  on-chip clock Generation, memori Built-In 
Self-Test (BIST), loopback uji HT dan DDR PHY, serta Joint Test Action Group (JTAG).
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Processor Godson-3A dibuat dalam 65nm Low Power CMOS (LP) / General Purpose 
(GP) proses. Chip Godson-3A 174mm2 berisi 425 juta transistor, 6.138 instances dan 
654 k sinyal I/O. Ini adalah desain flip chip dengan 1121-pin Ball  Grid  Array (BGA) 
paket. Ini berjalan di 1GHz dan mengkonsumsi kurang dari 15W kekuasaan. Gambar 1 
(b) menunjukkan gambaran Godson-3A layout. 

Godson-3A merupakan rangkaian multicore chip performa 
tinggi dengan skala yang besar dan tight timing.
Serangkaian  metode  baru  berbasis  cell-based  flow 
diadopsi  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan.  Metode-
metode ini membuat pencapaian frequency 1GHz dengan 
konsumsi daya kurang dari 15W.
 

                                                                        Gambar 2. Godson-3A 
top design flow.
Gambar.3  memperlihatkan  jumlah  register  pada  slacks 
yang berbeda-beda. Sekitar 63.000 registers, sekitar 20% 
memiliki timing slacks dengan 40 ps dan 60% dengan 100 
ps.
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                            Gambar 3. Slack distribution of registers.

Gambar.4  memperlihatkan  distribusi  dari  jalur-jalur  kritis,  warna  terang 

menunjukkan  register  dengan  slack  antara  0∼20  ps,  dan  warna  abu-abu 

menunjukkan register dengan slack antara 20∼40ps.
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                                  Gambar 4. Distribusi Slack pada CPU IP.

Gambar.5 memperlihatkan design flow dari CPU IP.
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                                                       Gambar 5. CPU IP design flow.

Pada Godson-3A menggunakan dua level  crossbars:  Level  pertama crossbar  (6×6) 
terkoneksi ke core CPU, HT controllers dan SCACHEs. Level kedua crossbar (5  ×  4) 
terkoneksi ke SCACHEs, DDR controllers dan PCI controller.
Dua masalah kritis  dalam desain crossbar  adalah:  mengurangi  penggunaan timing 
pada jarak transmisi yang panjang  (sekitar 12.000 microns antara ports CPU dengan 
SCACHE)  dan  masalah  congestion  dimana  terdapat  grup  siknal  bus  Point-to-Point 
(P2P) yang menciptakan jarak yang panjang pada satu arah tunggal (horizontal atau 
vertical).
Penerapan  metode  semi-custom  AND  untuk  penempatan  dan  routing  berdasar 
standard.  Tool  Auto  Feedthrough  Generator  (AFG)  dikembangkan  dimana 
penggunaan  teknik  buffer  insertion  untuk   menangani  masalah  delay  dan 
mempertimbangkan masalah congestion sebelumnya
AFG juga mempertimbangkan masalah signal glitch dan menyediakan tempat yang 
cukup  bahkan penggantian pada saluran-saluran yang berdekatan.
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             Gambar 6. Feedthrough block by semi-custom design.

Pada  desain  Godson-3A  terdapat  21  clock  domains  yang  sebagian  besar 
diimplementasi dengan EDA tools. Desain multi-level hierarchical clock diadopsi dan 
dibagi kedalam beberapa hierarchical levels: top level, IP level dan and block level.

                           Gambar 7. Clock tree distribution using RCT.

Beberapa  metode  diadopsi  untuk  mengurangi  pemakaian  daya,  termasuk 
penggunaan static CMOS logic, Dynamic Frequency Scaling (DFS), grain clock gating 
dan multi-threshold standard cells substitution. 
Metode baru dalam pengaturan frekwensi dapat dilihat pada gambar 8.
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                                         Gambar 8. DFS used in Godson-3A.
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