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Proses Dalam Sistem Terdistribusi

• Pada SO tradisional, manajemen dan 
penjadwalan proses merupakan fokus 
utama

• Pada Distributed Systems (DS), isu lain 
sama atau bahkan lebih penting
– Multi-threading untuk efisiensi
– Virtualisasi untuk isolasi
– Migrasi proses (memindahkan proses antar 

mesin dalam sistem)

3



Proses Multi-threading

• Masalah pada proses single-thread
– Peralihan konteks antar proses sangat mahal

– Pembuatan proses baru juga mahal

• Manfaat dari multi-threading
– Blocking system calls tidak menghentikan proses (hanya 

mengalihkan/switch ke thread lain)

– Dapat memanfaatkan paralelisme pada komputer multi-
processor

– Berguna dalam kerjasama dalam program: bagianbagian 
berbeda dari suatu aplikasi perlu saling berbicara
• IPC antar proses single-thread mahal

• Komunikasi antar banyak thread di dalam suatu program 
mudah/murah

– Lebih mudah membangun aplikasi berisikan banyak thread 
yang saling bekerjasama
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Implementasi Thread

• Menggabungkan proses kelas ringan 
(lightweight) level kernel dan thread level 
pengguna
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Server Multi-Threaded

• Multithreaded Server diorganisir di dalam 
suatu model dispatcher/worker.
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3 Cara Membangun Server

• Server satu thread (single-threaded)
– Tanpa paralelisme, blocking system call
– Model proses sequential

• Server banyak thread (multi-threaded)
– Paralelisme, blocking system call
– Model proses berurutan (sequential)

• Mesin status terbatas (finite-state)
– Paralelisme, non-blocking system calls
– Proses tidak berurutan.
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Virtualisasi

• Mengapa Virtualisasi?

– Pada awalnya, agar software khusus dapat berjalan 
pada hardware mainframe yang mahal
• Software ini dikembangkan untuk SO khusus yang tidak 

didukung oleh mainframe

– Hardware dan software sistem level rendah 
berubah dengan cepat, tetapi software pada level 
tinggi tetap stabil

– Menjalankan aplikasi yang sama pada banyak 
platform berbeda

– Portabilitas dan fleksibilitas berderajat tinggi
• Salin mesin virtual lengkap ke suatu lokasi lain
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Pandangan Logik dari Virtualisasi

(a) Organisasi umum antara program, antarmuka dan 
sistem.

(b) Organisasi umum sistem  A (virtual) di atas sistem B.
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Arsitektur Mesin Virtual

• Sistem komputer (umum) menawarkan empat 
jenis antarmuka:
– Interface antara hardware dan software yang 

mengandung instruksi mesin
• Dapat dipanggil oleh suatu program.

– Interface antara hardware dan software, 
mengandung instruksi mesin
• Dapat dipanggil hanya oleh program yang tertentu 

(privileged), seperti sistem operasi (SO).

– Interface yang mengandung system calls yang 
disediakan oleh SO

– Interface yang mengandung library calls  (pustaka)
• Dikenal sebagai Application Programming Interface (API).
• Dalam banyak hal, system calls disembunyikan oleh API.
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Pandangan Logik 4 Interface

• 4 interface yang ditawarkan oleh sistem 
komputer.
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Mesin Virtual Proses

• Process virtual machine (virtualisasi dikerjakan 
terhadap proses tunggal), dengan banyak 
instan kombinasi (application, runtime).
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Monitor Mesin Virtual 

• Virtual machine untuk monitor, dengan 
banyak instan kombinasi (applications, 
operating system).
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Proses Sisi Client

• Tugas utama proses sisi client:
– Menyediakan user interface untuk 

mengakses server remote (jauh)

Aplikasi jaringan dengan protokolnya sendiri
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Pendekatan Thin-Client

Solusi umum yang memungkinkan akses ke 
aplikasi jauh
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Contoh: Sistem XWindow

Organisasi dasar dari sistem XWindow.
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Tugas Lain Sisi Client

• Selain menyediakan user interface (jaringan), client 
side:
– Menangani bagian dari level pemrosesan dan data

– Mempunyai komponen untuk mewujudkan transparansi 
distribusi

– Mempunyai komponen untuk menerapkan transparansi 
kerusakan, yaitu menangani masalah komunikasi
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Proses Sisi Server

• Secara umum, server:
– Menunggu permintaan (request) masuk dari client
– Memastikan bahwa request tersebut telah 

ditangani
– Memunggu request berikutnya

• Isu rancangan umum:
– Bagaimana mengatur banyak server

• iterative, concurrent

– Bagaimana menempatkan layanan yang diperlukan
• Port ditetapkan, diberikan oleh suatu daemon (superserver)

– Dimana dan bagaimana server dapat diinterupsi
– Apakah server bersifat stateless?
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Ikatan Client-Server (Daemon)
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Ikatan Client-Server (Superserver)
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Cluster Server

• Kebutuhan cluster server
– Komputer tunggal tidak mampu menangani kebutuhan 

bandwidth, komputasi, menghindari kerusakan, dll.

• Cluster server secara logik diatur dalam 3 tingkat (tier)
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Menyembunyikan Cluster dari Client

Prinsip dari TCP handoff.
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Server Terdistribusi

• Menyediakan server yang sehat dan kuat (ketersediaannya tinggi)

– Cluster server awalnya punya satu titik akses statik

• Jika titik akses ini rusak bagaimana?

– Meningkatkan jumlah titik akses statik tidak menyelesaikan 
masalah

• Solusi (berdasarkan pada dukungan mobilitas bagi IP6)

– Sediakan satu alamat kontak jangka panjang

– Pada suatu waktu, satu node beroperasi pada alamat tersebut

– Jika node ini rusak, node lain akan menggantikannya

• Masalah:

– Semua aliran lalu lintas (traffic) melalui agen dan titik akses 
induk
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Optimisasi Routing
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PlanetLab

• Jaringan penelitian global yang mendukung 
pengembangan layanan jaringan seperti
– Media penyimpanan (storage) terdistribusi, jaringan 

peer-to-peer

• Node di dalam jaringan didistribusikan sedunia 
(2010: 1128 node di 544 lokasi)
– Banyak organisasi menyumbangkan satu atau lebih 

komputer, menambahkan ke ribuan node untuk 
maksud tertentu (misal: Penelitian Fisika Bahan, 
Penelitian Kanker, dll)

• Node menjalankan SO Linux karena adanya 
dukungan hardware beragam.
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Organisasi PlanetLab

• Dari perspektif pengguna
– Apa yang diperlukan adalah jaringan “komputer” dibawah 

kendalinya

• Karena ada banyak pengguna,
– Banyak jaringan hadir di dalam PlaneLab

• PlanetLab hanya mempunyai sedikit node (terbatas)
– Jadi, setiap node memegang “komputer” dari banyak pengguna 

berbeda

• Karena itu, setiap node menjalankan suatu VMM (SO 
Linux yang ditingkatkan) untuk mengelola sejumlah 
“vserver”
– vservers = “komputer” dari sudut pandang pengguna

– Jaringan vservers dihadirkan kepada pengguna = slice
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Organisasi Node PlanetLab
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Manajemen PlanetLab

• Tugas manajemen utama:

– Menetapkan suatu bagian (slice) kepada pengguna yang 
sedang  request

• Setiap node mempunyai node manager yang tugasnya hanya:

– Membuat Vserver lain pada node yang ia kelola dan 
mengendalikan alokasi sumber daya.

• Hanya otoritas slice yang dapat membuat slice untuk pengguna

– Dengan menghubungi layanan pembuatan slice  (slice creation 
service, SCS) pada suatu koleksi node PlanetLab

– SCS pada setiap node terpilih kemudian meminta node 
manager untuk membuatkan vServer yang diperlukan

• UTA mempunyai dua Vservers yang berjalan pada satu node.
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Relasi dalam Manajemen

1. Pemilik node (owner) meletakkan nodenya di bawah otoritas manajemen, 
membatasi pemanfaatan jika diperukan.

2. Otoritas manajemen menyediakan software yang diperlukan untuk 
menambahkan suatu node ke PlanetLab.

3. Service provider mendaftarkan dirinya dengan suatu otoritas manajemen, 
mempercayakannya untuk menyediakan node yang well-behaving.

4. Service provider menghubungi otoritas slice untuk membuat slice pada 
koleksi node.

5. Otoritas slice perlu mengotentikasi service provider.

6. Pemilik node menyediakan suatu layanan pembuatan slice bagi otoritas 
slice untuk membuat slice. Pemilik pada dasarkan mendelegasikan 
manajemen sumber daya kepada otoritas slice.

7. Otoritas manajemen mendelegasikan pembuatan slice kepada otoritas 
slice.
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Isu Manajemen (lainnya)

• Node dimiliki oleh organisasi berbeda
– Setiap organisasi sebaiknya diijinkan untuk 

menentukan siapa yang boleh menjalankan aplikasi 
pada node mereka,

– Dan membatasi pemanfaatan sumber daya dengan 
tepat.

• Tool monitoring yang tersedia sering 
menganggap kombinasi sangat spesifik dari 
hardware dan software.
– All tailored to be used within a single organization.

• Program-program dari slice berbeda tetapi 
berjalan pada node yang sama tidak saling 
mengganggu.
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Migrasi Kode Program

• Diskusi mengenai komunikasi di dalam distributed systems 
sejauh ini terbatas untuk menyampaikan data

• Agar mampu mengirimkan kode, bahkan saat eksekusi, 
harus...

– Menyederhanakan rancangan dari sistem terdistribusi

– Meningkatkan kinerja dengan memindahkan proses dari 
sistem berbeban berat ke yang lebih ringan

– Meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan paralelisme 
(contoh: pencarian paralel)

– Menyediakan fleksibilitas, yaitu client tidak harus 
menginstall semua software di awalnya (tanpa pre-install)

• Akan didiskusikan:

– Pendekatan migrasi kode

– Bagaimana menangani sumber daya lokal yang digunakan 
oleh program yang dimigrasi

– Bagaimana migrasi kode antar sistem yang heterogen 32



Konfigurasi Dinamis Client 
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Contoh Migrasi Kode (1)

• Contoh 1: (Mengirimkan kode client ke server)

– Pada sistem client-server, server memegang data besaar.

– Jika client perlu mengerjakan banyak operasi database, lebih 
baik untuk

• Mengirimkan bagian aplikasi client ke server dan server 
hanya mengirimkan hasil proses melalui jaringan.

• Contoh 2: (Mengirimkan kode server ke client)

– Pada aplikasi DB interaktif, client perlu mengisi form yang 
selanjutnya diterjemahkan ke dalam serangkaian operasi DB.

– Validasi dari form dapat dikerjakan pada sisi server, tetapi

– Kode validasi dapat pula dipindahkan ke sisi client untuk 
menghemat kemampuan komputasi dari server
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Contoh Migrasi Kode (2)

• Contoh 3:

– System administrator ingin men-shutdown 
server tetapi tidak ingin mematikan proses 
yang sedang berjalan (mengapa?)

• Contoh 4:

– Bekukan suatu lingkungan sementara, 
pindahkan ke mesin lain dan cairkan 
kembali (misal untuk men-debug masalah 
produksi server)

35



Model Migrasi Kode

• Proses terdiri dari
– Segmen kode
– Segmen sumber daya
– Segmen eksekusi

• Mobilitas lemah
– Migrasi hanya segmen kode

• Mobilitas kuat
– Migrasikan semua (3) segmen

• Receiver-Initiated: Receiver meminta kode
– Sederhana karena receiver meminta informasi

• Sender-initiated: Sender memberi (paksa) 
kode
– Harus memastikan bahwa Sender genuine (Otentik)
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Alternatif Migrasi Kode
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Sumber Daya Migrasi dan Lokal

• Contoh sumber daya migrasi:
– Apa yang terjadi terhadap port TCP yang terbuka oleh proses 

migrasi
– Referensi URL ke suatu file saat kode tersebut dipindahkan

• Jenis sumber daya:
– Fixed Resources: terikat pada mesin atau lingkungan tertentu 

dan tidak dapat dimindahkan (drive disk lokal,port komunikasi)
– Unattached resources: dapat dengan mudah dipindahkan (file 

data)
– Fastened resources: mungkin tetapi sangat mahal (database lokal 

atau situs web lengkap)
• Kekuatan ikatan:

– (Strongest) By identifier: misal ketika suatu proses menggunakan 
URL untuk mengacu ke web site dengan IP Addressnya

– (Weaker) By Value: misal program bersandar pada standard 
libraries seperti “C” or “JAVA”. Tidak perlu migrasi jika lib bersifat 
standard

– (Weakest) By type: misal referensi ke perangkat lokal seperti 
printer,… 38



Sumber Daya Migrasi dan Lokal

• Tindakan yang diambil berkaitan dengan 
referensi ke sumber daya lokal ketika 
memigrasikan kode ke mesin lain.
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Migrasi dalam Sistem Hetegoren

• 3 pilihan
– Meletakkan halaman memory ke mesin 

virtual baru dan mengirim ulang yang 
dimodifikasi kemudian selama proses 
migrasi.

– Menghentikan mesin virtual sekarang; 
migrasi memory dan memulai mesin virtual 
baru.

– Membiarkan mesin virtual baru menarik 
halaman baru saat dibutuhkan, maksudnya 
membiarkan proses dimulai pada mesin 
virtual baru segera dan menyalin halaman 
memori on demand.
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Pertanyaan

• ?
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