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Hari ini…
▪Kuliah sebelumnya:

▪ Remote Procedure Calls (RPC)

▪Pertemuan hari ini:
▪ Remote Procedure Calls: Kesimpulan

▪ Arsitektur

▪Pengumuman:
▪ Silakan belajar mandiri topik pemrograman Java: Socket, Socket

Multithread, RMI. Buat program “ngobrol” dengan pendekatan tersebut

▪ Proposal harus mulai ditulis, deadline 30 Maret 2018



Pandangan Sekilas Beberapa Sistem Terdistribusi
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Bagaimana kita mengkarakterisasi sistem terdistribusi ini?



Karakterisasi Sistem Terdistribusi

• Entitas apa yang berkomunikasi di dalam suatu SisTer?
a) Entitas-entitas yang berkomunikasi (entitas berorientasi sistem vs. 

berorientasi masalah)

• Bagaimana entitas tersebut berkomunikasi?
b) Paradigma komunikasi (socket dan RPC: paradigma lain didiskusikan 

di lain waktu)

• Peran dan tanggungjawab apa yang dimiliki oleh para entitas?
c) Hal ini dapat mengarah pada berbagai organisasi (sesuai rujukan, 

mulai saat ini disebut arsitektur)



Arsitektur

• Dua arsitektur utama:
• Arsitektur Master-Slave

• Peran dari para entitas bersifat asimetris (tidak setangkup)

• Arsitektur Peer-to-Peer

• Peran dari para entitas bersifat simetris 
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Arsitektur Master-Slave

▪ Suatu arsitektur master-slave dapat dicirikan sebagai berikut:
1) Node-node tidak selevel (ada hirarkinya)

▪ Mudah terjadinya Single-Point-of-Failure (SPOF)

2) Master bertindak sebagai koordinator (central coordinator)
▪ Pengambilan keputusan menjadi lebih mudah

3) Sistem demikian tidak dapat di-skala-kan secara mudah
▪ Sang master dapat mengalami suatu performance bottleneck ketika 

jumlah “pekerja”-nya bertambah



Arsitektur Peer-to-Peer

▪ Suatu arsitektur peer-to-peer (P2P) dapat dicirikan sebagai berikut:
1) Semua node sama derajatnya (selevel, tidak ada hirarki)

▪ Tidak ada Single-Point-of-Failure (SPOF)

2) Tidak diperlukan suatu central coordinator
▪ Tetapi, keputusan menjadi lebih sulit untuk dibuat

3) Sistem seperti ini dapat di-skala-kan dengan lebih mudah
▪ Secara prinsip, tidak terjadi kemacetan kinerja



Arsitektur Peer-to-Peer

▪ Suatu arsitektur peer-to-peer (P2P) dapat dicirikan sebagai berikut:
4) Para Peer dapat berinteraksi secara langsung, membentuk grup-grup 

dan berbagi (sharing) content (atau saling menawarkan layanan)
▪ Setidaknya satu peer harus men-share data dan dapat diakses oleh peer lain
▪ Data popular akan “sangat” tersedia (ia akan dishare oleh banyak peer)
▪ Data tak-popular boleh secepatnya dihilangkan dan menjadi tak tersedia 

(seiring jumlah pengguna/peer berhenti mensharing data tersebut)

5) Para Peer dapat membentuk suatu jaringan lapisan atas (overlay) virtual 
di atas topologi jaringan fisik
▪ Logical paths biasanya tidak sama dengan physical paths (yang 

latency-nya lebih tinggi)
▪ Setiap peer memainkan peranan dalam lalu-lintas routing melewati 

jaringan overlay.



Jenis-jenis P2P
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Jenis-jenis P2P

▪ P2P Tak-Terstruktur:
▪ Arsitekturnya tidak memaksakan suatu struktur tertentu pada jaringan 

overlay

▪ Keuntungan:

▪ Mudah dibangun

▪ Sangat kuat melawan kecepatan tinggi dari churn (ketika banyak transaksi 
dari para peer sering bergabung atau meninggalkan jaringan tersebut)

▪ Kerugian utama:

▪ Peer dan content bersifat terikat bebas (loosely-coupled), memunculkan 
masalah lokasi data

▪ Pencarian data mungkin memerlukan broadcasting.



Jenis-jenis P2P
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Jenis-jenis P2P

▪ P2P Terstruktur:

▪ Arsitekturnya mengharuskan menerapkan struktur tertentu pada 
topologi jaringan overlay

▪ Keuntungan utama:
▪ Peer dan content bersifat terikat ketat (tightly-coupled, misalnya melalui 

hashing), menyederhanakan penempatan data.

▪ Kerugian:
▪ Lebih sulit untuk dibangun

▪ Untuk pencarian data optimal, peer harus memelihara metadata 
tambahan (yaitu daftar tetangga yang memenuhi kriteria tertentu)

▪ Kurang kuat melawan kecepatan churn yang tinggi.
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Jenis P2P

▪P2P Hibrida:
▪ Arsitekturnya dapat menggunakan beberapa server pusat untuk 

membantu para peer yang saling mencari

▪ Suatu kombinasi dari model P2P dan master-slave

▪ Jenis ini menghadirkan suatu tarik-ulur antara fungsi terpusat yang 
disediakan oleh model master-slave dan kesetaraan node yang 
ditawarkan oleh model P2P murni.

▪ Dengan kata lain, jenis ini menggabungkan kelebihan dari model 
master-slave dan P2P serta menghindari kekurangan keduanya.



Pola Arsitektural

• Terlepas dari arsitekturnya, elemen-elemen arsitektural primitif 
dapat dikombinasikan untuk membentuk berbagai pola melalui:
• Tiering

• Layering

• Tiering dan layering bersifat saling melengkapi (komplementer)
• Tiering = pemilahan layanan-layanan secara horisontal

• Layering = organisasi dari layanan-layanan secara vertikal



Tiering

• Tiering merupakan suatu teknik untuk:
1. Mengorganisir fungsionalitas dari suatu layanan (service),  

2. Dan menempatkan fungsi tersebut ke dalam server yang tepat.
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• Bagaimana kita merancang suatu aplikasi pencarian Airline?

Arsitektur Two-Tiered
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• Bagaimana kita merancang suatu aplikasi pencarian Airline?

Arsitektur Three-Tiered
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Arsitektur Three-Tiered: Pro-Kontra

• Keunggulan:
• Maintainability dari software meningkat (pemetaan one-to-one dari 

elemen-elemen logis ke server-server fisik)

• Setiap tier mempunyai peran yang terdefinisi dengan baik

• Kelemahan:
• Kompleksitas bertambah karena harus mengelola banyak server

• Lalulintas jaringan bertambah

• Latency juga bertambah



Layering

• Suatu sistem yang kompleks dipartisi ke dalam lapisan-lapisan
• Layer lebih atas mengunakan layanan dari layer lebih bawah

• Organisasi dari layanan-lanayan secara vertikal

• Layering menyederhanakan rancangan dari sistem terdistribusi yang 
kompleks dengan menyembunyikan kompleksitas dari layer-layer di 
bawahnya

• Aliran kendali dari layer ke layer
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Layering: Platform & Middleware

• Sistem terdistribusi dapat diorganisir ke dalam tiga layer:

1.Platform
• Lapisan hardware dan software level rendah

• Menyediakan layanan umum bagi lapisan lebih atas

2.Middleware
• Menyembunyikan keaneka-ragaman dan menyediakan model pemrograman 

yang nyaman untuk programmer aplikasi

• Menyederhanakan pemrograman aplikasi
dgn mengabstraksikan mekanisme komunikasi

3.Application
Sistem Operasi

Application

Middleware

Hardware Komputer & Jaringan
Platform



Kuliah berikutnya...

• Penamaan (Naming)


