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Outline

• Komunikasi Antar Proses (Inter-
Process Communication, IPC)
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Komunikasi Antar Proses (IPC)

• Perhatian besar pada semua sistem terdistribusi
– Bagaimana bertukar informasi antar proses yang terletak pada 

komputer berbeda? Tidak ada memory dan clock yang dishare
– IPC adalah jantung dari semua sistem terdistribusi

• IPC sering dibangun di atas message passing tingkat rendah yang 
disediakan oleh jaringan yang mendasari, namun
– Message passing tingkat rendah tidak reliable (dapat diandalkan) 

dan 

– Jauh lebih lambat daripada message passing pada sistem tak-
terdistribusi.

• Akan didiskusikan
– Asas komunikasi dalam sistem terdistribusi

– 3 model yang luas digunakan: RPC, MOM, Streaming

– Multicasting dalam sistem terdistribusi
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Asas

• Komunikasi memerlukan banyak tingkatan kesepakatan

– apa yang merepresentasikan bit 0, bit 1?, kapan akhir pesan (message)

– bagaimana mengetahui messagenya rusak, dll.

• Protokol komunikasi sering diorganisir berlapis (layer)

• Model referensi OSI (Open Systems Interconnection)
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Format Pesan
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Protokol Tingkatan Lebih Rendah

• Layer physical hanya mengirimkan bits
– tetapi bit-bit dapat rusak

• Layer data link menangani error bit dengan

– Mengelompokkan bit-bit sebagai frame dan 
menambahkan suatu checksum

• Layer network menangani penyampaian pesan 
ke tujuan (routing)

– Setiap node harus mempunyai nama unik

– Contoh: Internet Protocol (IP)
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Protokol Lapisan Transport

• Menyediakan layanan yang diperlukan untuk 
membangun aplikasi jaringan
– Atur jaringan yang mendasari agar mudah 

digunakan oleh developer

• Contoh protokol lapisan transport 
– TCP: protokol berorientasi koneksi, komunikasi 

reliable
– UDP: protokol connectionless, unreliable, aplikasi 

harus menangani error
– RTP: protokol transport real-time, mendukung 

transfer data real-time.
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Protokol Tingkat Lebih Tinggi

• OSI mempunyai tiga layer di atas lapisan transport 
– Pada TCP/IP, semua di atas layer transport dijadikan 

satu kelompok
• Layer session adalah versi enhanced dari layer 

transport
– Menyediakan kendali dialog, misal: keeps track 

siapa yang berbicara dan menyediakan sinkronisasi
• Layer presentation terutama fokus dengan arti dari 

bit-bit.
• Layer application mengandung semua aplikasi dan 

protokol yang tidak hadir di dalam salah satu dari 
layer yang mendasari
– Semua sistem terdistribusi - FTP, HTTP, dll.
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Protokol Middleware

• Protokol general-purpose yang

– berguna bagi banyak aplikasi tetapi tidak dapat memenuhi syarat 
sebagai protokol layer transport

• Contoh protokol middleware

– Protokol otentikasi entitas, protokol commit dan locking terdistribusi

• Model referensi hasil modifikasi (untuk komunikasi)
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Tipe Komunikasi

• Persistent communication

– Pesan yang disampaikan disimpan selama dibutuhkan untuk 
menyampaikannya - aplikasi pengirim dapat keluar setelah 
mengirimkan

– Aplikasi penerima tidak harus aktif

• Transient communication: pesan disimpan selama 
pengiriman/penerimaan dieksekusi

– Jika gagal karena masalah transmisi atau ketidakadaan penerima, 
pesan langsung dihapus

• Asynchronous communication

– Pengirim langsung dapat mengerjakan hal lain segera setelah men-
submit pesan

• Synchronous communication

– Pengirim akan menunggu sampai dipastikan bahwa pesan tekah 
diterima

• Discrete communication v.s. steaming communication
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Remote Procedure Call (RPC)

• Transparansi akses v.s. prosedur Send/Receive eksplisit

• RPC memungkinkan program memanggil prosedur 
yang ditempatkan pada mesin lain

– Parameter dilewatkan ke callee (yang dipanggil) 
dan hasilnya kembali kepada caller (pemanggil)

• Idenya sederhana, tetapi ada pertanyaan tak kentara:

– Ruang alamat berbeda menyebabkan komplikasi

•misal bagaimana melewatkan pointer (atau 
referensi)

– Mesin berbeda mungkin merepresentasikan 
bilangan, karakter, dll. dengan cara berbeda.
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Pemanggilan Prosedur Konvensional

(a) Parameter passing dalam pemanggilan prosedur lokal: 
stack sebelum pemanggilan dibaca (b) Stack selama 

prosedur yang dipanggil aktif. 12



RPC Antara Client & Server

• RPC mencapai transparansi melalui stub client dan server

– Client stub memaket parameter ke dalam suatu pesan ke server, dan 
meng-inspect hasil dari server dan menyalinnya kepada 
pemanggilnya (caller)

– Server stub membuka paket parameter, memanggil prosedur dan 
memaket hasil ke client.
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Langkah-langkah RPC

1. Prosedur client memanggil client stub dengan cara normal.

2. Client stub membangun (pack) message dan memanggil OS lokal.

3. OS client mengirimkan message ke OS remote (server).

4. OS remote memberikan message ke server stub.

5. Server stub membongkar (unpack) parameter dan memanggil server.

6. Server melakukan pekerjaan & mengembalikan ke stubnya

7. Server stub memaket itu dalam suatu message dan memanggil OS 
lokal-nya.

8. OS server mengirimkan message tersebut ke OS client.

9. OS client memberikan message kepada client stub.

10. Stub membongkar hasil & mengembalikan kepada client.
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Mengirimkan Parameter Nilai (Value)
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Mengirimkankan Parameter Referensi

• Forbid pointers dan reference parameters
– Call-by-reference sangatlah penting bagi banyak 

bahasa
• Call-by-copy/store

– Salin (copy) data yang dirujuk ke server dan salin 
balik (copy back) hasil dari server

• One optimization
– Jika hanya parameter input, tidak ada copy back
– Jika hanya parameter output, tidak copy ke server

• Namun belum mampu menangani kasus umum
– misal suatu struktur data berubah-ubah seperti graf 

kompleks
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Spesifikasi Parameter & Pembangkitan 
Stub

• Kesepakatan harus dibuat antara stub client dan server

(a) Prosedur (b) Pesan yang bersesuaian
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RPC Tak-sinkron

Interaksi antara client dan server dalam (a) RPC 
tradisional dan (b) RPC tak-sinkron
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RPC Sinkron Tertunda

Client dan server berinteraksi melalui dua RPC 
tak-sinkron
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Contoh: DCE RPC

• Dikembangkan oleh Open Software Foundation (OSF)
• Yang ingin dicapai adalah

– Customer dapat mengambil koleksi mesin yang ada, 
menambahkan software DCE dan mampu 
menjalankan aplikasi terdistribusi, semua tanpa 
mengganggu aplikasi-aplikasi

• DCE menyediakan layanan berikut
– File terdistribusi (akses file transparan)
– Direktori (keep track semua sumber daya)
– Keamanan (menyediakan perlindungan terhadap 

sumber daya)
– Waktu terdistribusi (menyinkronkan jam pada mesin-

mesin berbeda)
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Menulis Client dan Server
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Mengikat Client ke Server

• Server perlu didaftarkan pada directory service sebelum 
menerima panggilan masuk 

– Registrasi membuatnya mungkin mencari server dan mengikatnya

• Pencarian server dikerjakan dalam dua langkah

– Menemukan mesin server

– Menemukan server (yaitu prosesnya) pada mesin tersebut
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Komunikasi Berorientasi Message

• RPC menganggap bahwa server aktif ketika 
suatu request diterbitkan

• Client sering id-blok sampai request-nya seleai 
diproses di server

• Diperlukan layanan komunikasi alternatif
– Komunikasi berorientasi message

• Akan didiskusikan:
– Komunikasi transient (tidak menetap) 

berorientasi message
– Komunikasi peristent (menetap) berorientasi 

message
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Komunikasi Tak-Menetap Berorientasi 
Message

• Transport layer menawarkan model 
komunikasi berorientasi message yang simpel
– Banyak aplikasi secara langsung dibangun di atas 

model tersebut

• Contoh umumnya adalah Sockets
– Socket adalah end-point komunikasi untuk I/O. 

dibangun di atas Transport layer.
– Server mengikat IP Addressnya bersama dengan 

nomor port ke suatu socket.
– Ikatan memberitahukan OS bahwa server ingin 

menerima message hanya pada alamat yang 
ditetapkan (yaitu nomor port)
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Primitif Socket Berkeley 
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Message-Passing Interface (MPI)

• Sockets dianggap kurang efisien

– Hanya mendukung primitif send/receive sederhana

– Terutama dirancang untuk komunikasi lintas jaringan menggunakan 
protokol general purpose seperti TCP/IP, bukan untuk inter-koneksi 
kecepatan tinggi

• Banyak jaringan inter-koneksi dan multi-komputer kinerja-tinggi dipaket 
dengan pustaka komunikasi sendiri agar efisien

– Ini pasti menyebabkan masalah portabilitas

• Perlu standard tak-tergantung hardware/platform untuk message passing

– yaitu Message-Passing Interface (MPI)

– MPI banyak digunakan untuk komunikasi tak-menetap (transient).

– MPI menganggap komunikasi terjadi di dalam kelompok proses 
berdasarkan pada pasangan (GroupId, Process#)
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Primitif MPI Intuitif
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Komunikasi Persisten Berorientasi 
Message

• Kelas penting dari layanan middleware berorientasi 
message
– Sistem pengantrian pesan (message-queuing) atau hanya 

message-oriented middleware (MOM)

• Esensi dari sistem ini adalah
– menawarkan intermediate-term storage bagi pesan-pesan

– tidak mengharuskan sender/receiver aktif selama transmisi

• Perbedaan penting dengan socket Berkeley sockets 
adalah
– biasanya digunakan untuk mendukung transfer pesan yang 

berlangsung menitan, bukan detik atau milidetik
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Model Pengantian Pesan

• Ide dasar dari sistem Message-Queuing adalah bahwa aplikasi 
berkomunikasi dengan menyisipkan pesan dalam antrian tertentu.

• Messages dikirimkan melalui berbagai server komunikasi(misal: mail 
servers)

• Tidak menjamin kapan message tersampaikan atau dibaca

• Primitif MQM dasar

– put: menambahkan message ke antrian tertentu

– get: blok sampai antrian tertentu tidak-kosong dan meretrieva 
(juga menghapus) message pertama.

– poll: cek message di antrian, tidak pernah blok

– notify: instal suatu handler untuk dipanggil ketika message 
diletakkan ke dalam antrian
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4 Kombinasi MQM
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Arsitektur Umum

Hubungan antara pengalamatan tingkat antrian dan 
tingkat jaringan.
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Pengantrian Pesan dengan Router

• Relay melalui routers 
dapat memudahkan
– Hanya routers yang 

perku diupdate ketika 
antrian ditambahkan 
atau di hapus

– Memungkinkan 
routers melakukan 
pengawasan 
keamanan

– Dapat digunakan 
untuk multicasting 
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Message Brokers (1)

• Sistem message-queuing dapat digunakan untuk
– mengintegrasikan aplikasi existing dan baru ke 

dalam satu sistem informasi terdistribusi yang 
koheren

• Namun, senders dan receivers harus saling memahami 
format message 
– Banyak kerja perlu dilakukan saat aplikasi baru yang 

menggunakan format berbeda ditambahkan
• Format message umum juga tidak bekerja untuk 

beragam aplikasi yang berjalan dalam sistem
• Solusi: message brokers (perantara)

– Tugas utamanya adalah mengkonversi messages 
sehingga dapat dipahami oleh aplikasi tujuan.
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Message Brokers (2)

Organisasi umum dari message broker dalam sistem 
message-queuing
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Contoh: IBM WebSphere MQ

• Kategori software middleware IBM yang dirancang 
untuk mensetup, mengoperasikan dan 
mengintegrasikan aplikasi e-Business lintas banyak 
platform komputasi.

• Komunikasi dalam WebSphere dikelola oleh MCA

• MCA adalah agen Message Queuing biasanya dengan 
koneksi TCP dan ada 2 tipe:
– Sending MCA: hanya memeriksa message dan 

membungkusnya ke dalam paket transport-level dan 
mengirimkannya le receiving MCA yang berasosiasi.

– Receiving MCA: mendengar paket masuk.
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Organisasi WebSphere 
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Kanal Pesan

• Setiap kanal pesan di dalam WebSphere 
diasosiasikan dengan sejumlah atribut

• Atribut dapat dinegosiasikan antara sending 
MCA dan receiving MCA-nya
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Transfer Pesan

• mungkin suatu pesan perlu ditransfer lintas banyak manager 
antrian (queue manager)

• Address dalam WebSphere message queuing terdiri dari dua 
bagian:

– Nama queue manager kemana message akan disampaikan

– Nama dari antrian tujuan

• Local Alias (LA) digunakan untuk membolehkan perubahan 
queue  manager tanpa mempengaruhi aplikasi

• Setiap queuing manager mempunyai nama unik bersifat system-
wide.

38



Routing dengan Local Alias

Organisasi umum dari jaringan pengantrian MQ 
menggunakan tabel dan alias.

39



Komunikasi Berorientasi Stream

• Sejauh diskusi, komunikasi fokus pada transmisi unit 
informasi independen dan lengkap

• Namun, juga penting berurusan dengan transmisi 
informasi time-dependent seperti aliran (stream) audio 
dan video
– Stream “stored” atau “live” data (misal: media time-

independent berkelanjutan)

• Asynchronous Transmission: Streams dikirimkan satu 
demi satu (yaitu tidak dibatasi kapan transmisi harus 
terjadi)

• Synchronous Transmission: Delay end-to-end 
maksimum didefinisikan

• Isochronous Transmission: diperlukan bahwa item 
data ditransfer tepat waktu
– transfer merupakan subyek dari delay end-to-end  baik Max 

maupun Min yang umum dirujuk sebagai “Bounded jitter” 40



Data Multimedia Streaming Tersimpan

Arsitektur umum untuk streaming stored multimedia 
data di atas suatu jaringan
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Stream dan Quality of Service

• Persyaratan pemilihan waktu (timing 
requirement) dari stream sering diekspresikan 
sebagai Quality of Service (QoS) requirement 

• Beberapa properti penting bagi QoS
– Bit rate yang diharuskan untuk mengangkut data.

– Delay maksimum sampai suatu sesi tersetup(yaitu 
kapan suatu aplikasi dapat mulai mengirimkan)

– Delay end-to-end maksimum.

– Variansi delay maksimum, atau jitter.

– Delay round-trip maksimum.

42



Pelaksanaan QoS

• Inilah tantangannya karena

– sistem yang mendasari menawarkan hanya best-
effort delivery service

• Sistem terdistribusi dapat mencoba 
menyembunyikan sebanyak mungkin lack 
(kekurangan) dari QoS

– layanan terbedakan disediakan oleh Internet

– menggunakan buffer untuk mengurangi jitter

– Meneruskan (forward) koreksi error

– komunikasi interleaving
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Buffer untuk Mengurangi Jitter
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Transmisi Interleaving 

• Kehilangan 
frame merasa 
buruk.

• Benefit: Gap 
didistribusikan 
dari waktu ke 
waktu karena 
dirasa tidak 
buruk.

• Drawback: 
Harus ada 
setidaknya 4 
paket sebelum 
dapat mulai 
bermain
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Sinkronisasi Stream 

• Streams berbeda dapat disinkronkan secara mutual

– misal stream audio dan video dalam movies

• Sinkronisasi eksplisit pada unit data level.
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Sinkronisasi dengan Middleware

• Masalah dengan sinkronisasi eksplisit pada data low-
level adalah 

– membuat aplikasi bertanggungjawab untuk 
menerapkan sinkronisasi.
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Multicasting

• Komunikasi multicast: mengirimkan data ke banyak 
penerima (receiver) secara simulatan

• Node diatur dalam suatu jaringan overlay yang 
kemudian digunakan untuk menyebarkan data ke 
anggotanya
– Tantangan utama adalah bagaimana mensetup path 

komunikasi untuk penyebaran informasi

• Dua cara mengorganisir jaringan:
– Tree-based network: path unik (overlay) antar setiap 

pasangan node

– Mesh network: setiap node akan mempunyai banyak 
tetangga, karena itu banyak path antar nodes (lebih tangguh)
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Kualitas dari Tree Multicast 

• Link stress: jumlah paket melewati suatu link

• Stretch atau Relative Delay Penalty (RDP)

– Mengukur rasio dalam delay antara dua node dan delay yang dialami 
keduanya dalam jaringan yang mendasari

• Tree cost: Terkait dengan meminimalkan biaya aggregated link

– Menemukan spanning tree minimal jika menggunakan delay antar 
nodes sebagai biaya link.
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Diseminasi Data Berbasis Gossip

• Menyebarkan informasi berdasarkan pada perilaku 
epidemik

• Protokol epidemik
– Dengan cepat memperbanyak informasi antar node-node 

dalam jumlah besar hanya menggunakan informasi lokal 
(tanpa komponen sentral)

• Model propagasi popular untuk protokol epidemik 
adalah anti-entropy
– Node P memilih node Q secara acak

– Sesudah itu bertukar update dengan Q (3 pendekatan)
• P hanya push updatenya ke Q

• P hanya pull update baru dari Q

• P dan Q saling mengirimkan update
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Contoh: Gossiping

• Tetap mengirimkan informasi ke semua node lain sampai 
diketahui (pertama) bahwa node-node telah menerimanya

– Jika P telah (baru saja) mengupdate item data x, ia 
menghubungi node lain Q dan mencoba untuk mem-push 
update ke Q

• Jika Q telah terupdate, node P akan hilang ketertarikan 
menyebarkan informasi pada peluang tertentu

– Analogi dengan bergosip kehidupan nyata , gosip sampai 
Anda berkecil hati ketika mereka sudah tahu berita

• Directional gossiping

– Perhitungkan network topology selama penyebaran

– Misal: hubungi nodes berderajat kecil dengan peluang lebih 
tinggi
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Pertanyaan

• ?

52


