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1 Sistem Tersebar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overview 

 

   

Perkembangan sistem komputer mengalami perubahan yang cukup cepat dari 

tahun ketahun. Hal ini menyebabkan perusahaan dan organisasi mulai beralih 

menggunakan sistem komputer yang berdaya kerja cukup tinggi, namun masih 

belum terhubung satu sama lain. Dengan teknologi ini tidak hanya mungkin, 

tetapi mudah menggabungkan beberapa komputer dalam jumlah yang besar 

yang terhubung satu sama lain. Hal tersebut kita kenal sebagai jaringan 

komputer atau sistem tersebar. Ini merupakan kebalikan dari sistem terpusat 

(single processor System).  

 

.  

 

 

 

Tujuan 
 

Setelah mempelajari bab ini anda akan memperoleh pengetahuan 

mengenai : 

1. Pemahaman konsep Sistem Tersebar 

2. Keuntungan dan kerugian Sistem Tersebar 

3. Mampu membedakan perbedaan Sistem Tersebar dengan Sistem 

Terpusat 

4. Memahami jenis-jenis Sistem Tersebar 
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1.1 Latar Belakang Sistem Tersebar 
 

Perkembangan sistem komputer mengalami perubahan yang cukup 

cepat dari tahun ketahun. Dari sejak tahun 1945 saat era komputer modern 

mulai ada sampai dengan tahun 1945; dengan ciri komputer memilki bentuk 

yang cukup besar secara fisik dan dengan harga yang cukup mahal. Hal ini 

menyebabkan perusahaan dan organisasi mulai beralih menggunakan sistem 

komputer yang berdaya kerja cukup tinggi, namun masih belum terhubung 

satu sama lain. 

Awal tahun 1980, dua perkembangan teknologi merubah segala 

sesuatu di bidang komputer. Pertama, sejak ditemukan dan dikembangkannya 

mikroprosesor yang berkinerja tinggi. Diawali dengan sistem arsitektur 8-bit, 

16 bit, 32 bahkan 64 bit saat ini. 

 Kedua ditemukan dan dikembangkannya teknologi jaringan 

komputer. Jaringan Komputer Lokal (LAN) mampu menghubungkan beberapa 

komputer dalam satu gedung dengan gedung lainnya, sehingga informasi dapat 

dikirimkan dalam waktu yang cepat. Wide Area Network  dapat 

menghubungkan beberapa LAN dalam wilayah yang lebih lebih luas sehingga 

bisa menangani penyampaian informasi lebih cepat untuk area yang lebih luas. 

Dengan teknologi ini tidak hanya mungkin, tetapi mudah 

menggabungkan beberapa komputer dalam jumlah yang besar yang terhubung 

satu sama lain. Hal tersebut kita sebagai jaringan komputer atau sistem 

tersebar. Ini merupakan kebalikan dari sistem terpusat (single processor 

System).  

1.2 Definisi Sistem Tersebar 
Sistem Tersebar adalah Kumpulan komputer otonom yang dihubungkan oleh 

jaringan dengan software yang dirancang untuk menghasilkan fasilitas 

komputasi terintegrasi sehingga tampak oleh user sebagai satu sistem 

komputer. 

Jadi sistem tersebar terdiri atas komputer yang bersifat otonom dan 

user yang merasa berhadapan dengan satu sistem komputer. Ini artinya 

komputer-komputer otonom harus terhubung satu sama lain, dan bagaimana 

membangun jaringan ini merupakan jantungnya sistem tersebar.  

Jadi bisa diampbil kesimpulan bahwa infrastruktur dari Sistem Tersebar 

adalah : 

a. Jaringan Komputer (LAN,MAN,WAN, Internet) 

b. Beragam perangkat  keras dan perangkat lunak, serta user yang saling 

terkait dalam sistem jaringan yang membentuknya. 
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Untuk mendukung keanekaragaman komputer dan jaringan yang 

menawarkan single view (nampak seperti satu sistem tunggal dalam 

jaringan), sistem tersebar secara aplikasi berada antara lapisan (Layer) 

aplikasi dan  sistem operasi. Lapisan ini disebut sebagai lapisan Middleware 

untuk mendefinisikan sistem tersebar. 

 

 

Gambar 1.1 sistem tersebar sebagai Middleware 

Middleware merupakan komponen perantara yang memungkinkan client 

dan  (lapisan aplikasi dan sistem operasi) saling terhubung dan 

berkomunikasi satu sama lain. Middleware memiliki peran yang cukup 

penting karena dengan Middleware maka client dan mengirimkan pesan 

atau permintaan ke , menerjemahkan pesan dari client agar dapat 

dimengerti oleh  dan demikian pula sebaliknya. 

 

 

Gambar 1.2 Struktur Sistem Tersebar 
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1.3 Manfaat Sistem Tersebar 
Manfaat diterapkannya sistem tersebar adalah :  

 Data sharing : Mengijinkan pengguna untuk bisa mengakses data yang 

sama.  

 Device sharing : Mengijinkan pengguna untuk bisa mengakses Perangkat 

keras yang sama.  

 Communication :  Memungkinkan pengguna bisa melakukan komunikasi 

jauh lebih mudah  

 Flexibility :  

o Membagi beban kerja pada perangkat yang tersedia dengan cara 

yang efektif. 

o Dapat menambah komponen secara individu tanpa harus 

menduplikasi System  

o Fasilitas local dapat disesuaikan dengan kebutuhan local 

o Memungkinkan pertumbuhan System secara terus menerus. 

o Susunan System bisa disesuaikan dengan pola organisasi 

perusahaan  

o Memungkinkan beberapa bagian/local mengadakan percobaan 

konsep baru dan fasilitas baru untuk mengurangi resiko 

kegagalan System secara keseluruhan 

 Multiuser Computing  : Menerapakan banyak user yang dapat login pada 

saat yang bersaamaan untuk mengakses sistem. 

Dari manfaat tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa perbedaan sistem 

tersebar dengan sistem terpusat , sehingga perlu adanya sistem tersebar 

adalah : 

 Resource Sharing. Dalam sistem terdistribusi, situs-situs yang berbeda 

saling terhubung satu sama lain melalui jaringan sehingga situs yang satu 

dapat mengakses dan menggunakan sumber daya yang terdapat dalam 

situs lain. Misalnya, user di situs A dapat menggunakan laser printer yang 

dimiliki situs B dan sebaliknya user di situs B dapat mengakses file yang 

terdapat di situs A (lihat gambar 1.2B). 

 Computation Speedup. Apabila sebuah komputasi dapat dipartisi 

menjadi beberapa subkomputasi yang berjalan bersamaan, maka sistem 

terdistribusi akan mendistribusikan subkomputasi tersebut ke situs-situs 

dalam sistem. Dengan demikian, hal ini meningkatkan kecepatan 

komputasi (computation speedup). 

 Reliability. Dalam sistem terdistribusi, apabila sebuah situs mengalami 

kegagalan, maka situs yang tersisa dapat melanjutkan operasi yang sedang 

berjalan. Hal ini menyebabkan reliabilitas sistem menjadi lebih baik. 
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 Communication. Ketika banyak situs saling terhubung melalui jaringan 

komunikasi, user dari situs-situs yang berbeda mempunyai kesempatan 

untuk dapat bertukar informasi. 

1.4 Kerugian Sistem Tersebar 
Pemanfaatan sistem tersebar tidak hanya memberikan kelebihan semata 

dilihat dari sisikepraktisannya, akan tetapi sistem tersebar juga memiliki 

beberapa kekurangan-kekurangan, antara lain:  

 Complexity : Secara umum dapat diketahui dari jumlah perangkat keras 

yang terhubung, sistem terdistribusi jauh lebih komplek dibandingkan 

dengan sistem terpusat, baik secara rancangan, implementasi dan 

maintenance (error handdling). 

 Security : Asumsi terhadap sistem yang terhubung jaringan artinya telah 

masuk ke jaringan publik ini artinya setiap orang diperbolehkan untuk 

bisa mengakses data pada jaringan publik. Asumsi ini bisa menajdi lubang 

kemanan terhadap pengaksesan data secara tidak sah. 

 Manageability : Membutuhkan banyak usaha untuk mengorganisasi 

sistem. 

 Unpredictability : Sulit diprediksi terhadap ketidakstabilan sistem 

tergantung dari sistem organisasi dan banyaknya akses terhadap jaringan.  

1.5 Karakteristik Sistem Tersebar 
Penerapan sistem tersebar dalam implementasinya tidak terlepas dari 

karakteristik sistem terpusat, yaitu : 

• Komputer otonom yang secara eksplisit terlihat 

• Berbagi resource setiap saat untuk seluruh user 

• Aplikasi berjalan diatas prosessor tunggal 

• Sumber daya nampak  

• Pendalian tunggal 

• Kesalahan yang muncul bersifat tunggal 

Dengan membandingkan dari sistem tunggal maka sistem tersebar memiliki 

karakteristik sebagai berikut : 

• Gabungan komputer bersifat otonom 

• Sumber daya tidak terlihat secara langsung 

• Aplikasi berjalan secara bersamaan pada prosessor yang berbeda 

• Concurrency of components.  Pengaksesan suatu komponen/sumber 

daya (segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer, 

meliputi H/W dan S/W) secara bersamaan. Contoh: Beberapa pemakai 

browser mengakses halaman web secara bersamaan  

• No global clock.  Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mensinkronkan 

waktu seluruh komputer/perangkat yang terlibat. Dapat berpengaruh 
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pada pengiriman pesan/data, seperti saat beberapa proses berebut ingin 

masuk ke critical session.  

• Independent failures of components.  Setiap komponen/perangkat 

dapat mengalami kegagalan namun komponen/perangkat lain tetap 

berjalan dengan baik.  

Melihat karakteristik dari sistem tersebar maka dibutuhkan beberapa 

tantangan-tantangan untuk para pengembang dalam mengembangkan sistem 

tersebar, yaitu : 

• Sumber daya bersifat terbuka (Making resources accesible). 

Hal utama dalam sistem tersebar adalah mudahnya pengguna 

melakukan akses terhadap sumber daya. Sumber daya dapat berbentuk 

harwdare maupun software. Sebagai contoh printer, failitas penyimpanan, 

data, files, halaman web dan lain-lain. Ada beberapa alasan digunakannya 

sistem bagi pakai, salah satunya adalah masalah biaya. 

Menghubungkan beberapa user dengan sumber daya memudahkan 

untuk proses penggabungan dan pertukaran informasi. Sebagai gambaran 

adalah jaringan internet dengan menggunakan protokol dapat dilakukan 

pertukaran file, email, dokumen, audio dan video. Secara organisasi dapat 

dibuat secara virtual,  yaitu batasan geografis tidak lagi menjadi 

penghalangan dengan adanya proses Komunikasi audio video secara 

visual (teleconference). Contoh lain adanya jaringan internet kita bisa 

melakukan belanja secara online tanpa harus datang ke tokok secaa fisik. 

Seiring dengan berkembangnya koneksitas dan berbagai pakai 

sumber daya, masalah keamanan juga ikut berkembang. Langkah-langkah 

proteksi perlu dilakukan untuk menagani serangan-serangan terhadap 

saluran komunikasi dalan jaringan. Penggunaan password merupakan 

salah satu informasi yang biasa digunakan untuk mengamankan proses 

komunikasi. 

 

• Penyembunyian atau ketransparanan(Distribution Transparency) 

Transparency membuat beberapa aspek distribusi tidak nampak oleh 

pengguna. 

Berdasarkan aspek-aspek sistem terdistribusi, Transparency ini meliputi 

beberapa aspek : 

i. Penyembunyian akses (Transparency of Access) 

Pengguna berada pada sistem tersebar mengakses sumber daya 

adalah bersifat lokal. Contoh : Pemetaan drive di samba, NFS, remote 

printer dll. 
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Gambar 1.3 NFS ( Network file System ) 1 

ii. Penyembunyian lokasi ( Transparency of Location ) 

User tidak perlu mengetahui lokasi sumber daya. Contoh : Transaksi 

perbankan ATM, Web Pages dll. 

iii. Penyembunyian Relokasi ( Transparency of Relocation ) 

Penyembunyian sumber daya yang mungkin berpindah  pada saat 

pengguna melakukasn akses. Contoh : web pages, Distributed 

database.  

iv. Penyembunyian Migrasi ( Transparency of Migration ) 

Penyembunyian sumber daya yang mungkin berpindah dengan 

kemampuan untuk melakukan relocate resource secara dinamik tanpa 

kekuatiran rekonfigurasi ulang dari user. Contoh : web pages, NFS.  

v. Penyembunyian Replikasi ( Transparency of Replication ) 

Pengguna tidak terpengaruh  apakah ia mengakses data asli atau 

replika. Contoh : Distributed DBMS, Mirroring Web Pages. 

vi. Penyembunyian kebersamaan ( Transparency of 

Concurrency ) 

User tidak perlu mengetahui keberadaan sistem paralel. Contoh : 

NFS, Automatic teller machine network, Database management System. 

vii. Penyembunyian Kesalahan ( Transparency of Failure ) 

Menyembunyikan transaksi saat terjadi kesalahan dan proses recovery 

sumber daya dari pengguna. Contoh : Database management System. 

                                                      
1 Diambil dari oreally.com 
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viii. Penyembunyian Performansi  ( Transparency of 

Performance) 

Meminimalkan tambahan performance dalam menggunakan remote 

resource, sehingga response time dan throughput sebanding dengan 

ketika mengakses resource secara lokal. 

 

• Keterbukaan ( Openness ) 

Setiap perangkat memiliki antarmuka (interface) yang di-publish ke 

komponen lain. Perlu integrasi berbagai komponen yang dibuat oleh 

programmer atau vendor yang berbeda. 

Kunci  aspek dari  openness : 

i. Antarmuka standar dan protocol ( seperti protokol komunikasi 

internet) 

ii. Mendukung keberagaman ( heterogeneity )  

 

• Skalabilitas ( Scalability ) 

Bertambahnya kebutuhan terhadap sister, memungkinakan untuk 

memperbesar dan memperkecil infrastruktur dari sistem tersebar itu 

sendiri. Perubahan ukuran ini tidak mempengaruhi kinerja sistem yang 

sedang berjalan. Perubahan skalabilitas ini meliputi pengguna dan 

perangakat keras dan lunak sistem terdistribusi.  

Masalah-masalah kemudian bisa muncul dari proses perluasan sistem 

tersebar ini, antara lain : 

 Keterbatasan perluasan. 

Semakin banyak pengguna maupun sumber yang dipakai 

menimbulkan  terjadinya masalah dalam : 

i. Pelayanan terpusat ( Centralized Services ).  

Banyak aplikasi yang hanya di tangani oleh sebuah  untuk 

menangani banyaknya pengguna yang memakai aplikasi 

secara bersamaan.Disini akan terjadi pemusatan kesalahan 

(bottleneck) yang mengakibatkan lambatnya layanan yang 

diterima oleh pengguna itu sendiri. 

ii. Data terpusat ( Centralized Data ) 

Sama halnya dengan pelayanan terpusat, data terpusat 

mengakibatkan masalah yang baru. Ini akibat keterbatasan 

dari media penyimpanan yang dimiliki oleh sebuah 

komponen penyimpanan (storage). 

iii. Algoritma terpusat ( Centralized Algorithm ) 

Dalam skala luas sistem terdistribusi, sejumlah pesan yang 

cukup besar harus di route melewati banyak bentuk. Secara 
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teori salah satu jalan untuk menangani hal ini adalah dengan 

mengumpulkan informasi secara lengkap di semua mesin 

dan bentuk, kemudian jalankan algoritma untuk memproses 

secara optimal bentuk routenya. Kemudian dikirim secara 

tersebar, disinilah algoritma tersebar dibutuhkan. 

 Karakteristik  algoritma tersebar : 

 Tidak ada mesin mempunyai informasi lengkap sekitar 

status sistem. 

 Mesin membuat keputusan berdasarkan pada informasi 

lokal. 

 Kegagalan dari satu mesin tidak merusak algoritma yang 

sedang berjalan. 

 No global clock,  Terdapat batasan pada ketepatan 

proses sinkronisasi clock pada sistem terdistribusi, oleh 

karena aSynchronous message passing  dan pada sistem 

terdistribusi, tidak ada satu proses tunggal yang 

mengetahui global state sistem saat ini (disebabkan oleh 

concurrency dan message passing)  

Skala diukur dalam hal : 

 kecepatan (slow to fast),  

 size (small to large), 

 geograpgical scope (local or remote). 

 

Teknik menyelesaikan permasalahan skala : 

 Hiding Comunication Latencies 

Proses ini menyelesaikan masalah trasnmisi sistem tersebar secara 

geografis yang diakibatkan oleh keterbatasan kapasitas jaringan dan . 

Pada dasarnya proses ini menitikberatkan pada dihindarinya waktu 

delay yang mungkin terjadi ( akibat luas dan jarak ) pada saat 

melakukan proses remote service. Proses ini dihindari dengan cara 

aSynchronous communication, pada saat layanan diminta pada remote 

mesin, pilihan yang untuk menunggu proses jawaban dari  adalah 

melakukan sesuatu yang berguna (tidak menunggu sia-sia) di sisi 

client yang meminta layanan. Saat jawaban datang aplikasi di interupsi 

dan prose penanganan di panggil/digunakan untuk menyelesaikan 

proses layanan yang diminta pada preses sebelumnya.  
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Gambar  1.4  Proses penangan check form dari sisi (a)   

atau (b)  client. 

 Distribution 

Proses distribusi melibatkan komponen, membagi kedalam bagian 

yang lebih kecil kemudian di sebar didalam bagian-bagian komponen 

sistem tersebar. Contoh penerapannya adalah pada Domain Name 

System ( DNS ). 

 

 

 

Gambar  1.5. Proses penangan check form dari sisi (a)  atau 

(b) client. 

 

 

 

 Replication 

Replikasi dalam sistem tersebar mampu meningkatkan performansi 

dari sistem tersebar dan menambah ketersediaan sumber daya yang 

dibutuhkan sistem. 



Politeknik Telkom Sistem Tersebar 

 

 
Network Administrator                                                                          11 
                                                                                    PAGE 10 

Proses replikasi ini juga dapat mengurangi proses hiding 

communication latencies, dengan memiliki copy dari sumber daya di 

wilayah yang terdekat dengan sumber daya asli. 

Caching merupakan salah satu bentuk replikasi, yaitu akses ke sebuah 

salinan yang di- cache lebih efisien daripada akses ke data yang asli. 

Akses ke sebuah salinan yang di- cache lebih efisien daripada akses ke 

data yang asli. Kendala yang muncul dari caching dan replikasi adalah 

banyaknya copy dari sumber daya, merubah satu copy akan merubah 

copy lainnya. Hal ini mengakibatkan masalah konsistensi (consistentcy)  

• Konkurensi/kebersamaan ( Concurrency ) 

Proses dilakukan secara simultan dan membagi sumber daya sehingga bisa 

digunakan secara bersama. 

• Fault Tolerance  

Kemampuan untuk tetap melakukan komputasi ketika terjadi kesalahan 

• Deteksi/mask/toleransi kesalahan 

• Recovery terhadap kesalahan 

• Redundancy 

• Keanekaragaman ( Heterogeneity ) 

Sistem tersebar mampu mendukung berbagai sistem operasi, perangkat 

keras, dan perangkat lunak. 

• Keamanan ( Security ) 

Sistem tersebar harus dapat menangani proses pengamanan yang 

memadai dalam setiap proses transaksi sistem tersebar. 

1.6 Jenis Sistem Tersebar  
Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai distribusi sistem dan implentasinya, 

kita bahas terlebih dahulu beberapa jenis sitem tersebar sehingga mampu 

membedakan diantaranya, yaitu, Distributed Computing System, Distributed 

Information System, dan Distributed Embeded System. 

1.6.1 Distributed Computing System   

Sistem komputer tersdistribusi menitik beratkan pada perangkat keras yan 

digunakan, dalam hal ini adalah  dan client. Untuk memahami lebih lanjut 

Sistem komputer tersdistribusi terbagi atas ; 

1.6.1.1 Cluster  Computing 

Cluster  computing mulai berkembang sejak ada perkembangan yang signifikan 

terhadap harga serta rasio performansi personal komputer dan workstation. 

Saat ini sangat mudah untuk membangun sebuah super komputer hanya 

dengan menggabungkan teknologi komputer dengan jaringan kecepatan tinggi. 

Jadi mesin-mesin terintegrasi yang menajlankan proses secara bersama-sama 

dengan membagi tugas kedalam beberapa bagian yang di jalankan masing-
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masing mesin. Jika prosesnya telah selesai maka hasil pengerjaan masing-

masing mesin digabung menjadi satu ( Parallel ). 

Jadi Cluster  computing merupakan beberapa komputer independen yang 

digabungkan menjadi satu sistem dengan menggunakan jaringan dan software. 

Dalam pengertian mendasar, dua atau lebih komputer digunakan untuk 

menyelesaikan satu masalah berasama-sama adalah sebuah Cluster . Berbagai 

macam konfigurasi dan metode telah tersedia saat ini, yang memungkinkan 

membangun Cluster  dengan biaya murah karena tidak membutuhkan 

perangkat khusus. Digunakan untuk membangun Cluster  baik untuk aplikasi 

high performance computing, ataupun untuk aplikasi high availability computing. 

 

Aplikasi Untuk High Availability 

+ Database 

+ Web 

+File  

+Web Cache  

+ERP Applications 

+Mail  

+DNS  

+Proxy Caching  

+Applications  

  

High Performance Computing 

+MPI 

+MPICH 

+Linux Virtual  

+Beowulf Cluster  

+openMOSIX 

+OpenSSI 

  

Instalasi Hardware 

+Instalasi  

+Instalasi Node 

+Instalasi OS 

+Instalasi Infrastruktur 
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Gambar 1.6 Cluster  Computing 

1.6.1.2 Grid Computing 

Trend dunia komputer saat ini berkembang ke arah makin 

menjamurnya komputer pribadi yang terhubung ke jaringan (khususnya 

Internet) dengan bandwith yang lumayan besar. Komputer-komputer pribadi 

modern ini sesungguhnya lebih dari cukup untuk berbagai tugas komputasi. 

Dengan demikian, muncul ide untuk membagi beban komputasi ke komputer-

komputer tersebut jika mereka sedang menganggur (idle). Hal ini 

membutuhkan layanan komputasi tersebar dengan ciri khas: 

• Komputer-komputer penyedia sumber daya bersifat heterogenous karena 

terdiri dari berbagai jenis perangkat keras, sistem operasi maupun 

aplikasi yang terpasang. 

• Komputer-komputer terhubung ke jaringan yang luas dengan kapasitas 

bandwith yang beragam. 

• Komputer maupun jaringan tidak terdedikasi, bisa hidup / mati tidak 

sewaktu-waktu tanpa jadwal yang jelas. 

Ciri khas tersebut melahirkan arsitektur komputasi tersebar yang disebut Grid 

Computing. Sebagai bandingan, arsitektur lain yang telah lebih dulu ada 

umumnya bekerja di atas lingkungan yang homogenous dan terdedikasi, 

misalnya parallel computer maupun Cluster computing. Untuk mengaktifkan Grid 

Computing, diperlukan perangkat lunak Middleware khusus. 
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 Gambar 1.7 Arsitektur Layer Grid Computing 

Keterangan : 

1 Collective Layer: akses ke beragam sumber daya dan melayani proses 

penemuan sumber daya (resource discovery), pengalokasian dan 

penjadwalan 

2 Connectivity Layer: mengirim data di antara sumber daya atau akses satu 

sumber daya dari satu lokasi remote  

3 Resource Layer: mengatur sumber daya tunggal seperti menciptakan satu 

data proses atau pembacaan data 

4 Fabric Layer: menyediakan alat penghubung untuk sumber daya lokal 

pada satu lokasi spesifik pada satu V.O. (Virtual Organization).  

1.6.2 Distributed Information System 

Informasi terpusat pada jaringan komputer dapat dilihat di gambar berikut
2
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

 2 ©2003/4, Karl Aberer, EPFL-SSC, Laboratoire de systèmes d'informations 

répartis  
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Communication

Network

Application

Application Application

Application

Information System

 
 

Gambar 1.8 Jaringan sistem informasi 

 
Ada beberapa alasan untuk tetap menyimpan data pada single node di jaringan. 

Satu dari sekian alasan itu adalah untuk tetap menajda data yang ada pada 

resource. Kita mungkin ingin memindahkan data ke node yang terdekat dimana 

data itu di proses, kita bisa menggunakan manfaat dari parallel processing  dari 

data dan menghindari bottleneck dalam menghadapi masalah skalabilitas, 

disinilah peranan sistem tersebar. Kita masih tetap bisa mengakses sistem 

informasi yang berjalanpada suatu  single authority. 

1.6.3  Distributed Perpasive System  

Sistem tersebar yang sebelumnya dibahas memiliki karakteristik 

berdasarkan kestabilan komunikasi, atas dasar semua node bersifat fixed 

(tetap) dan memiliki koneksi yang tinggi dalam jaringan.Kestabilan ini tentunya 

sangat dibutuhkan untuk beberapa metoda dalam sistem tersebar dengan 

tujuan distribution transparency. 

Akan tetapi dalam bentuk lain sistem tersebar ini memiliki jangakaun 

yang cukup luas yang belum tentu akan sesuai untuk beberapa kebutuhan yang 

bersifat terbatas dalam kaitan dengan bentuk komunikasi. Disinilah istilah 

Distributed perpasive System di pakai, dimana DPS memiliki karakteristik : 

1. Small 

2. Bettery-power 

3. Mobile 

4. Having wireless connection. 

Saat in DPS sudah menjadi bagian dalam keseharian kita, dengan 

menawarkan kecilnya pengendalian dari sisi adminitrator. Kemudian pengguna 
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dapat mengkonfigurasi sendiri  dan dapat secara otomatis menemukan bentuk 

hubungan yang paling baik. Aplikasi dalam DPS memiliki karakteristik : 

1. Embrace contextual changes 

2. Encourage ad hoc composition 

3. Recongnize sharing as the default 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangkuman 

 
 

1. Sistem Tersebar adalah Kumpulan komputer otonom yang 

dihubungkan oleh jaringan dengan software yang dirancang untuk 

menghasilkan fasilitas komputasi terintegrasi sehingga tampak oleh 

user sebagai satu sistem komputer. 

2. Middleware merupakan komponen perantara yang memungkinkan 

client dan  (lapisan aplikasi dan sistem operasi) saling terhubung dan 

berkomunikasi satu sama lain. 

3. Manfaat diterapkannya sistem tersebar adalah :  

 Data sharing  

 Device sharing  

 Communication  

 Flexibility Multiuser Computing. 

4. Perlu adanya sistem tersebar adalah : 

 Resource Sharing 

 Computation Speedup  

 Reliability 

 Communication. 

5. Kerugian Sistem Tersebar 

 Complexity 

 Security 

 Manageability 

 Unpredictability. 

6. Karakteristik sistem terpusat, yaitu : 

 Komputer otonom yang secara eksplisit terlihat 
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 Berbagi resource setiap saat untuk seluruh user 

 Aplikasi berjalan diatas prosessor tunggal 

 Sumber daya nampak  

 Pendalian tunggal 

 Kesalahan yang muncul bersifat tunggal. 

7. Karakteristik sistem tersebar, yaitu : 

 Gabungan komputer bersifat otonom 

 Sumber daya tidak terlihat secara langsung 

 Aplikasi berjalan secara bersamaan pada prosessor yang 

berbeda 

 Concurrency of components  

 No global clock   

 Independent failures of components.   

8. Tantangan pengembangan sister : 

 Sumber daya bersifat terbuka (Making resources accesible). 

 Penyembunyian atau ketransparanan(Distribution 

Transparency) 

i. Penyembunyian akses (Transparency of Access) 

ii. Penyembunyian lokasi ( Transparency of Location ) 

iii. Penyembunyian Relokasi ( Transparency of Relocation ) 

iv. Penyembunyian Migrasi ( Transparency of Migration ) 

v. Penyembunyian Replikasi ( Transparency of Replication ) 

vi. Penyembunyian kebersamaan ( Transparency of Concurrency ) 

vii. Penyembunyian Kesalahan ( Transparency of Failure ) 

viii. Penyembunyian Performansi ( Transparency of Performance ) 

 Keterbukaan ( Openness ) 

 Skalabilitas ( Scalability ) 

 Konkurensi/kebersamaan ( Concurrency ) 

 Fault Tolerance  

 Keanekaragaman ( Heterogeneity ) 

 Keamanan ( Security ). 

9. Jenis Sistem tersebar : 

 Distributed Computing System,  

 Distributed Information System,  

 Distributed Embeded System. 
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Kuis Benar Salah 
 

 

 

1. Sistem Tersebar adalah Kumpulan komputer otonom yang dihubungkan 

oleh jaringan dengan software yang dirancang untuk menghasilkan fasilitas 

komputasi terintegrasi sehingga tampak oleh user sebagai satu sistem 

komputer. 

2. komputasi tersebar memiliki beberapa ciri anatara lain komputer-

komputer terhubung ke jaringan yang luas dengan kapasitas bandwith 

yang sama. 

 

 

 

 

 

 

Pilihan Ganda 

 
 

 

Petunjuk: Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. Penyembunyian sumber daya yang mungkin berpindah dengan 

kemampuan untuk melakukan relocate resource secara dinamik tanpa 

kekuatiran rekonfigurasi ulang dari user adalah : 

A. Transparency of Migration 

B. Transparency of Relocation 

C. Transparency of Access 

D. Transparency of Performance. 

2. Salah satu bentuk tantangan dalam membangun Sistem terdistribusi 

adalah skala, yang diukur dalam hal dibawah ini kecuali : 

A. kecepatan (slow to fast) 

B. Bandwidth 

C. size (small to large), 

D. geograpgical scope (local or remote). 
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Latihan 
 

 

1. Sebutkan dan jelasakan perbedaan Sistem tersebar dengan Sistem 

terpusat ! 

2. Berikan contoh dan analisa anda tentang salah satu bentuk 

implementasi sistem tersebar ! 
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2 Arsitektur Sistem Tersebar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overview 

 

   

Sistem tersebar merupakan bagian dari sistem yang komplek yang 

menghubungkan beberapa mesin. Untuk hal ini dibutuhkan pengorganisasian 

sistem yang baik. Ada dua hal dalam melihat pengorganisasian sistem tersebar, 

organisasi secara logis sebagai kumpulan perangkat lunak dan secara fisik. 

Hampir semua pengorganisasian sistem tersebar terkait dengan 

komponen perangkat lunak. Arsitektur software ini menggambarkan 

bagaimana antar komponen perangkat lunak saling berinteraksi satu sama lain. 

Sedangkan untuk penerapan secara fisik yaitu bagaimana kita menempatkan 

komponen perangkat lunak pada mesin sesungguhnya. Inti dari arsitektur 

perangkat lunak adalah arsitektur sistemnya. 

   

 

 

Tujuan 
 

Setelah mempelajari bab ini anda akan memperoleh pengetahuan 

mengenai : 

1. Pemahaman konsep Arsitektur Sistem Tersebar 

2. Perbedaan Asitektur Sistem Tersebar dengan sistem terpusat 

3. Perbedaan Arsitektur dan Middleware. 
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Arsitektur didefinisikan sebagai suatu rancangan untuk penyusunan 

komponen-komponen suatu sistem, dimana rancangan tersebut 

mengidentifikasi komponen serta fungsi masing-masing komponen, 

konektifitas antar komponen serta pemetaan fungsionalitas komponen. 

Sistem tersebar merupakan bagian dari sistem yang komplek yang 

menghubungkan beberapa mesin. Untuk hal ini dibutuhkan pengorganisasian 

sistem yang baik. Ada dua hal dalam melihat pengorganisasian sistem tersebar, 

organisasi secara logis sebagai kumpulan perangkat lunak dan secara fisik. 

Hampir semua pengorganisasian sistem tersebar terkait dengan 

komponen perangkat lunak. Arsitektur software ini menggambarkan 

bagaimana antar komponen perangkat lunak saling berinteraksi satu sama lain. 

Sedangkan untuk penerapan secara fisik yaitu bagaimana kita menempatkan 

komponen perangkat lunak pada mesin sesungguhnya. Inti dari arsitektur 

perangkat lunak adalah arsitektur sistemnya. 

 

2.1 Sudut pandang Arsitektur Sistem Tersebar 
 

Sudut pandang pertama adalah melihat sistem terdistribusi dari sudut 

padang secara logis. Hal utama yan dibahas disini adalah komponen, 

komponen yang dimaksud disini merupakan unit modular dengan diperlukan 

dengan baik dan menyediakan alat penghubung yang dapat diganti diantara 

lingkungan sistem.  

  Jadi komponen pada sistem tersebar bisa diganti mengikuti 

lingkungan sistemnya itu sendiri, kesulitannya adalah bagaimana membuat 

interface untuk  agar hal tersebut bisa di lakukan disistem yang berbeda. 

Interface ini kita sebut sebagai connector, yaitu sebuah mekanisme yang 

menjembatani komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar komponen. 

Sebagai contohnya adalah ; RPC ( Remote Procedure Call ), Message Passing, or 

Straming data. 

Penggunaan komponen dan connector kita bisa bedakan dalam 

beberapa bentuk, antara lain ; 

 Layered architectures 

 Object-base architectures 

 Data-Center architectures 

 Event-based architectures. 

 

2.1.1 Layered architectures 

Komponen-komponen pada Layered architectures  diorganisasi dalam 

bentuk lapisan-lapisan, dimana komponen pada Layer Li 



Politeknik Telkom Sistem Tersebar 

 

 
22                                                      Sistem Tersebar 

diperbolehkan membaca Layer Li-1.Proses Layer ini bersifat hierarki 

dengan proses alur Layer kebawah menggambarkan proses request 

dan alur Layer ke atas menampilkan hasil. 

 
 

Gambar 2.1 Layer Architectures 

2.1.2 Object-base architectures  

Object architectures menggambarkan setiap objek melakukan 

koresponden dengan komponen, dan komponen ini terkoneksi melalui 

mekanisme procedure call. Bentuk sistem OA ini digunakan aplikasi perangkat 

lunak dalam skala besar. 

 
 

Gambar 2.2 Object Architectures 

2.1.3 Data-center architectures 

Proses DCA ini diawali dengan konsep penyimpanan secara umum.  pusat 

data merupakan fasilitas yang digunakan untuk menempatkan beberapa server 

atau sistem komputer dan sistem penyimpanan data (storage) yang 

dikondisikan dengan pengaturan catudaya dan udara, pencegahan bahaya 
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kebakaran, dan biasanya dilengkapi pula dengan sistem pengamanan fisik. Data 

center dapat pula dipandang sebagai gudang data (data warehouse) yang 

berfungsi sebagai sistem pengelolaan data mulai dari pengumpulan, 

pengolahan, penyimpanan hingga penemuan kembali data, serta mampu pula  

memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan (decision support 

System).Sebagai contoh adalah sistem tersebar berbasis web. 

2.1.4 Event-base architectures 

 

Proses EBA pada dasarnya berdasarkan propagasi event. Proses mengeluarkan 

event setelah Middleware memberikan kepastian hanya proses itu saja yang 

bisa di subcribe untuk event yang diterima. Keuntungan EBA adalah proses 

bersifat loosely coupled. 

 

Gambar 2.3 (a)  Event base architecture (b) Data-center architecture 

2.2 Arsitektur sistem 
Bahasan berikutnya adalah tentang arsitektur sistem tersebar yang terdiri 

dari: 

1. Centralized architecture 

2. Decentralized architecture 

3. Hybrid 

2.2.1 Centralized architecture 

Kebutuhan yang meningkat terhadap proses pengintegrasian data, distribusi 

informasi dan penggunaan perangkat secara bersama menjadikan sistem 

jaringan semakin di sukai untuk dimplementasikan pada perusahaan. 

Client server unggul dalam kecepatan dan seluruh kemampuan dapat 

dioptimalkan, mendukung jaringan besar. Namun memiliki kekurangan dari 

sisi setup yang cukup komplek, biaya tinggi dan membutuhkan sumberdaya 

manusia yang handal untuk mengelola. 

Proses dalam sistem terpusat terbagi dalam dua grup, yaitu server yang 

memberikan layanan spesifik atau penyedia layanan. Client merupakan proses 
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yang meminta layanan dari server dengan mengirim permintaan dan 

menunggu jawaban dari server atau disebut request-reply behavior. 

 

 
 

Gambar 2.4 hubungan antara client dan server 

2.2.1.1 Application Layering  

Model client server seiring perkembangannya mengundang perdebatan 

mengenai perbedaan antara client dan server itu sendiri. Sebagai contoh server 

untuk sistem tersebar bisa berperan sebagai client, alasannya server ini 

melakukan proses permintaan layanan dari server yang lain. 

Sebagai solusi adalah melakukan proses identifikasi dari Layered architecture, 

yaitu dengan membagi tiga Layer : 

1. The user-interface level 

2. The processing level 

3. The data level 

 
 

Gambar 2.5 Gambar Application Layering 
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2.2.1.2 Multitier architecture 

Perbedaan dengan 3 logikal Layer adalah beberapa kemungkinan secara fisik 

proses sistem tersebar aplikasi client server melalui beberapa mesin. Ada dua 

kemungkinan mesin yaitu : 

1. Client yang berisi implementasi program pada user-interface level 

2. Server  yaitu proses dan data level 

2.2.1.2.1 Two-tier architecture 

Pada umumnya arsitektur ini dikenal sebagai two-tier architecture, yaitu adanya 

komputer client dan server yang berinteraksi melalui protokol dan media 

komunikasi tertentu. 

Model arsitektur two-tier ini adalah : 

1. Thin client – fat server 

Pada arsitektur ini, client menjalankan fungsi sebagai penyaji dari 

tampilan aplikasi dan data yang diakses dari server. Sehingga 

pembebanan ada pada server.  

2. Fat client – thin server 

Arsitektur ini memberikan dua fungsi bagi client yaitu client tidak 

hanya berfungsi sebagai penyaji interface , namun juga 

mengoperasikan aplikasi. Server hanya mengelola data saja. 

 

 

 

 

 
 

                                                                                   
Gambar 2.6 alternatif organisasi client server 
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Gambar 2.7 server berperan sebagai client 

2.2.1.2.2 Three-tier architecture 

Arsitetur client server terus dikembangkan mengikuti perkembangan 

kebutuhan organisasi dan perusahaan. Dengan demikian perlu dikembangkan 

sebuah sistem yang bisa menangani layanan aplikasi dan basis data yang lebih 

optimal. 

Three-tier merupakan arsitektur client server yang memisahkan antara data 

management tier, middle tier, dan presentation Layer. 

 
 

Gambar 2.8 three tier 

2.2.1.2.3 N-tier 

Perkembangan berikutnya adalah muncul wacana n-tier dimana aplikasi client 

server  dibagi ke dalam beberapa Layer. 

N pada n-tier menunjukan jumlah lapisan pada aplikasi. Sebuah aplikasi dapat 

berisi : 

 Presentation Layer 

 Application Layer 
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 Business logic Layer 

 Data Layer 

2.2.2 Decentralized architecture 

Multitier client-server architecture membagi kedalam beberapa Layer yang telah 

dibahas sebelumnya. Perbedaan tier berkaitan dengan aplikasi logis organisasi. 

Dalam beberapa kasus, proses tersebar berhubungan dengan perorganisasian 

aplikasi client server secara multitier. Tipe proses tersebar ini dikenal sebagai 

vertical distribution. Karakteristik tipe ini adalah menempatkan secara logis 

komponen yang berbeda pada mesin yang berbeda juga. 

Melihat perspektif sistem management, memiliki vertical distribution dapat 

membantu secara logis maupun fisik dalam beberapa mesin yang berbeda, 

dimana masing-masing mesin menjalankan fungsi yang berbeda. 

Di era arsitektur modern dikenal juga horizontal distribution , client atau server 

secara fisik dibagi kedalam bagian yang sama secara logis,namun setiap bagian 

tersebut menjalankan share data, melalui proses load balancing. Horizontal 

distribution dikenal juga sebagai peer-to-peer System. Peer to peer System dibagi 

atas : 

 Structured peer-to-peer architecture 

Dalam struktur ini lapisan jaringan di bangun menggunakan 

deterministic procedure, seperti menggunakan distributes  hash table 

(DHT).  

 Unstructured peer-to-peer architecture 

Dalam struktur ini menugaskan sebagian besar pada algoritma 

secara acak untuk membangun lapisan jaringan. Pada intinya setiap 

node mendata jaringan node neighboor, tetapi data node tersebut 

di tempuh dengan proses acak sederhana. 

 Topology Management of Overlay Networks 

Walaupun pada structured dan unstrustured peer-to-peer System 

cukup jelas, dalam beberapa kasus masih belum lengkap. Satu kunci 

dari observasi adalah kehati-hatian dari proses pertukaran dan 

pemilihan entries dari pandangan parsial. 

Pendekatan TMOON ini diperoleh dengan mengambil dua 

pendekatan Layering, yaitu seperti gambar berikut : 
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Gambar 2.9 pendekatan dua Layer untuk topology 

management of overlay Networks  

 Superpeers  

Khususnya dalam unstrustured peer-to-peer System, penempatan  

item data dapat menjadi masalah ketika jaringan berkembang. 

Alasan dari kategori scalability menjadi sesuatu yang sederhana. 

Maka untuk mempertahankan koneksitas terhadap item data ini 

dibutuhkan teknik superpeers. Superpeers  biasanya juga di gunakan 

dalam peer-to-peer network. 

 

 
 

Gambar 2.10 superpeers 

2.2.3 Hybrid 

Dalam perkembangan arsitektur yang ada, tidak semuanya bisa diterapkan 

dalam satu jaringan dengan kebutuhan yang berbeda. Perlu pemanfaatan 
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beberapa arsitektur yang berbeda untuk sebuah jaringan. Pendekatan in 

meliputi : 

I. Edge-Server Systems 

Sistem ini dibangun di jaringan internet dimana server di tempat kan pada 

edge (tepi) dari jaringan. Tujuan Edge server adalah melayani content (isi), 

pada saat proses filtering dan fungsi transcoding. 

 

 
 

Gambar 2.11 internet dalam kumpulan Edge-Server 

II. Collaborative Distributed Systems 

Bentuk lainnya adalah CBS ini dibangun dari beberapa jaringan sistem 

tersebar yang ada. 

2.3 Architecture Versus Middleware 
Saat kita membahas arsitektur ada pertanyaan mengenai dimana posisi 

Middleware. Dalam beberapa kasus  Middleware mengikuti bentuk arsitektur 

yang ada. 

Dengan adanya Middleware pada bentuk arsitektur tertentu memiliki 

keuntungan bahwa desain aplikasi menjadi lebih sederhana. Walaupun 

Middleware  menyediakan distribution of transparency, dirasakan harus ada 

solusi yang diterapkan pada kebutuhan aplikasi. Solusi yang ada adalah 

membuat beberapa versi dari sistem Middleware. Pendekatan secara umum 

adalah membuat Middleware  mudah untuk di konfigurasi, disesuaikan dan di 

kostumisasi sesuai kebutuhan aplikasi. Beberapa mekanisme solusi hal 

tersebut diatas adalah : 

1. Interceptors 

Interceptors merupakan perangakat lunak yang memecah aliran 

pengendalian dan mengijinkan kode lain untuk di eksekusi/proses. 

Interceptors sangat baik untuk menyediakan proses transparency dari 

Replication dan Performance 
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Gambar 2.12 Penggunaan interceptor dalam Remote-object 

invocations 

 

2. General Approaches to Adaptive Software 

Kebutuhan akan penyesuaian terhadapa lingkungan aplikasi di sistem 

tersebar adalah perubahan secara terus menerus. Perubahan ini sebagai 

hasil dari mobility, quality-of-service networks, kerusakan hardware, dan 

battery drainage dll. 

Tiga hal pokok yang mendasar yang dilakukan dalam pendekatan 

perangkat lunak : 

• Separation of concerns: 

• Computational reflection 

• Component-based design (stand-alone)  

 

 

 

 

 

Rangkuman 

 
 

1. Arsitektur didefinisikan sebagai suatu rancangan untuk penyusunan 

komponen-komponen suatu sistem, dimana rancangan tersebut 

mengidentifikasi komponen serta fungsi masing-masing komponen, 

konektifitas antar komponen serta pemetaan fungsionalitas komponen. 
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2. Komponen pada sistem tersebar bisa diganti mengikuti lingkungan 

sistemnya itu sendiri, kesulitannya adalah bagaimana membuat interface 

untuk  agar hal tersebut bisa di lakukan disistem yang berbeda, disebut 

connector. 

3. Penggunaan komponen dan connector kita bisa bedakan dalam beberapa 

bentuk, antara lain ; 

 Layered architectures 

 Object-base architectures 

 Data-Center architectures 

 Event-based architectures. 

4. Arsitektur sistem tersebar yang terdiri dari: 

4. Centralized architecture 

a. Application Layering 

b. Multitier architecture 

5. Decentralized architecture 

a. Structured peer-to-peer architecture 

b. Unstructured peer-to-peer architecture 

c. Topology Management of Overlay Networks 

d. Superpeers 

6. Hybrid 

a. Edge-Server Systems 

b. Collaborative Distributed Systems 

5. Model arsitektur two-tier ini adalah : 

 Thin client – fat server 

 Fat client – thin server 

 

 

 

 

 

Pilihan Ganda 

 
 

 

Petunjuk: Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

 

1. 

 

Model arsitektur yang menitik beratkan beban kerja pada server 

disebut  _____________ 

A. Server D. Thick client – thin server 

B. Thin client- thick server E. B dan D benar 
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C. Data center architectures   

2. 

Dalam model arsitektur client server dikenal application layaering, 

dua diantara Layer tersebut adalah ____________ 

A. User interface and data level D Processsing dan session Layer 

B. Application dan session Layer E Tidak ada yang benar 

C. Presentation dan session Layer     

    

 

 

 

Latihan 
 

 

1. Jelaskan yang dimaksud dengan arsitektur sistem tersebar ! 

2. Gambar dan jelaskan yang dimaksud dengan three tier architecture! 
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3 Communication  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overview 

 

  Interprocess communication atau komunikasi antar proses adalah inti 

dari sistem terdistribusi dan komunikasi antar proses-proses pada sistem-

sistem komputer yang berbeda dapat terjadi jika sistem-sistem tersebut 

terhubung dalam suatu jaringan. Komunikasi antar komputer diatur oleh 

aturan yang disebut protokol komunikasi. Beragamnya pembuat perangkat 

keras dan aplikasi komunikasi menghasilkan produk-produk yang tidak saling 

kompatibel sehingga mempersulit upaya komunikasi. 

   

 

 

Tujuan 
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3.1   Dasar-dasar Komunikasi Jaringan 
3.1.1 Layered Protocols 

Interprocess communication atau komunikasi antarproses adalah inti 

dari sistem terdistribusi dan komunikasi antar proses-proses pada sistem-

sistem komputer yang berbeda dapat terjadi jika sistem-sistem tersebut 

terhubung dalam suatu jaringan. Komunikasi antar komputer diatur oleh 

aturan yang disebut protokol komunikasi. Beragamnya pembuat perangkat 

keras dan aplikasi komunikasi menghasilkan produk-produk yang tidak saling 

kompatibel sehingga mempersulit upaya komunikasi.  

Sebuah standar protokol kemudian dibuat oleh ISO (International Standard 

Organization) untuk mengatasi hal tersebut. Standar tersebut dikenal sebagai 

OSI (Open System Interconnection) model dengan aristektur sebagai berikut. 

 
Gambar 3.1 OSI Layer 

Arsitektur OSI dibuat berlapis-lapis dengan fungsi yang berbeda pada setiap 

lapisannya. Lapisan yang lebih tinggi menyembunyikan kerumitan dari operasi 

di lapisan yang lebih rendah dan suatu lapisan hanya dapat diakses oleh lapisan 

yang ada di atas atau di bawahnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi 

kemudahan kepada para pembuat perangkat keras dan perangkat lunak 

komunikasi dalam mengembangkan berbagai protokol yang berbeda sesuai 

kebutuhan namun dapat saling kompatibel dengan syarat produk mereka 

mengikuti standar yang telah ditentukan dalam OSI.  

Lapisan-lapisan (Layer) protokol tersebut dapat digolongkan lebih jauh 

menjadi: 
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1. Low-level Layers 

2. Transport Layer 

3. Application Layer 

4. Middleware Layer 

 
Gambar 3.2 penggolongan OSI Layer 

3.1.2 Low-level Layers 

Yang termasuk low-level Layer adalah lapisan-lapisan sebagai berikut: 

1. Physical Layer : berisi spesifikasi dan implementasi dari bit-bit dan 

proses transmisi dari pengirim ke penerima. 

2. Data link Layer: bertanggung jawab mengurusi pengubahan bit-bit 

data menjadi frame untuk mengatasi error dan mengatur arus 

pengiriman frame (flow control). 

3. Network Layer :  mengatur bagaimana paket-paket diarahkan agar 

mencapai tujuannya berdasarkan alamat lojik. 

3.1.3 Transport Layer 

Lapisan ini adalah lapisan sebenarnya yang memberikan fasilitas komunikasi 

bagi kebanyakan sistem tersebar. Pada lapisan ini ada dua macam protokol 

yang serimg digunakan, yaitu: 

1. TCP (Transport Control Protocol) dengan karakteristik sebagai 

berikut: 

a. connection-oriented, sistem-sistem yang akan 

berkomunikasi harus terlebih dulu saling mengetahui dan 

sepakat. 
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b. reliable, tersedia mekanisme yang menjamin paket yang 

rusak atau hilang dikirim ulang.  

c. stream-oriented communication. 

d. membutuhkan sumber daya komputasi dan jaringan lebih 

besar dari UDP. 

2. UDP (User Datagram Protocol) dengan karakteristik sebagai berikut: 

a. connectionless, tidak memerlukan adanya saling 

mengetahui dan kesepakatan. 

b. unreliable (best-effort) datagram communication, tidak 

tersedia mekanisme yang menjamin paket yang rusak atau 

hilang dikirim ulang. 

c. membutuhkan sumber daya komputasi dan jaringan lebih 

kecil dari TCP. 
3.1.4 Middleware Layer 

Lapisan adalah lapisan yang dibuat untuk menyediakan layanan-

layanan dan protokol-protokol yang seragam dan dapat digunakan oleh 

aplikasi-aplikasi yang berbeda-beda. Pada lapisan ini terdapat sekumpulan 

protokol komunikasi yang beragam yang memungkinkan berbagai macam 

aplikasi dapat berkomunkasi. Middleware juga memberikan fasilitas 

marshaling, yaitu proses pengubahan data dalam komunikasi antar proses 

menjadi bentuk yang siap dikirimkan melalui jaringan sehingga dapat tetap 

konsisten ketika sampai di sisi penerima, dan proses kebalikannya, 

unmarshaling.  

 
 

Gambar 3.3 Layer, interface dan protokol dalam OSI model 

 



Politeknik Telkom Sistem Tersebar 

 

 
                                                                                                               37 
                                                                                    PAGE 10 

Protokol-protokol lain yang tersedia dalam sebuah Middleware biasanya 

meliputi: 

1. Protokol naming yang menangani masalah pemberian nama dan 

pencarian lokasi nama. 

2. Protokol keamanan yang berfungsi mengamankan komunikasi yang 

bersifat penting dan rahasia. 

Fungsi utama dari Middleware Layer adalah membuat kerumitan komunikasi 

antar proses di sistem yang berbeda menjadi transparan seolah-olah 

komunikasi hanya terjadi secara lokal. Layanan penting lainnya adalah 

mekanisme perluasan/penambahan ukuran sistem atau lebih dikenal sebagai 

scaling mechanism. Fasilitas ini menyediakan dukungan untuk proses replikasi 

dan caching (penyimpanan sementara). 

3.1.5 Jenis-jenis Komunikasi dalam Middleware 
 

Berdasarkan sifat-sifatnya komunikasi dalam sistem tersebar melalui 

Middleware dapat digolongkan menjadi: 

1. Transient versus persistent,  

2. Asynchrounous versus Synchronous  
Pada persistent communication sebuah pesan yang dikirim akan disimpan 

dalam tempat penyimpanan sementara selama pesan tersebut belum diterima 

oleh sistem tujuan sedangkan pada transient communication pesan segera 

dibuang oleh sistem komunikasi perantara ketika tidak dapat dikirimkan ke 

tujuan berikutnya. 

Pada aSynchronous communication pengirim dapat langsung mengirimkan 

pesan berikutnya ketika pesan terdahulu belum sampai di sisi penerima 

sedangkan Synchronous communication mensyaratkan pesan terdahulu 

diterima sebelum pesan berikutnya dapat dikirimkan. Pengiriman pesan 

berikutnya dapat ditunda pada tiga titik berikut: 

1. sampai Middleware menyatakan akan melayani permintaan 

pengiriman pesan ketika diminta oleh pengirim, 

2. sampai pesan sebelumnya terkirimkan ke penerima, atau 

3. sampai penerima pesan memberikan respon terhadap pesan yang 

dikirimkan. 
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Gambar 3.4 layanan pada application-level communication 

3.2 Remote Procedure Call (RPC) 
Banyak sistem tersebar dibuat berdasarkan pertukaran pesan antarproses 

secara eksplisit namun prosedur send dan receive yang biasa digunakan tidak 

menyediakan fasilitas untuk menyembunyikan kerumitan proses komunikasi 

antar proses pada sistem tersebar. Hal ini berakibat pada kerumitan 

mengembangkan aplikasi sistem tersebar bagi para pengembang aplikasi. 

Untuk menyembunyikan kerumitan ini dibuatlah konsep Remote Procedure 

Calling atau RPC sedemikian sehingga sebuah proses pada suatu mesin dapat 

memanggil prosedur yang berada di mesin lainnya. Pada saat memanggil 

prosedur pada mesin lain proses yang memanggil akan ditunda eksekusinya 

hingga mendapatkan balasan hasil eksekusi dari mesin lawannya. Pesan dapat 

dikirimkan sebagai nama dan parameter prosedur kemudian kembali diterima 

sebagai keluaran prosedur.  

3.2.1 Operasi Dasar RPC 

Pada RPC komputer yang memanggil remote procedure berstatus sebagai client 

sedangkan yang menyediakan prosedur yang dipanggil berstatus sebagai 

server. Berikut ini adalah rangkaian kejadian ketika sebuah remote procedure 

call terjadi: 

1. Aplikasi yang berada di client memanggil prosedur yang disediakan oleh 

server. 

2. Nama prosedur yang dipanggil dan parameter masukannya (jika 

diperlukan) sebelum dikirimkan melalui jaringan komputer terlebih 
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dahulu diubah menjadi format yang sesuai untuk pengiriman melalui 

jaringan atau lebih dikenal sebagai proses marshalling. Proses marshalling 

ini dilakukan oleh suatu perangkat lunak yang dikenal sebagai client stub.  

3. Client stub kemudian memanggil prosedur mengirim paket melalui 

jaringan yang disediakan dan menjadi  tanggung jawab sistem operasi 

client. 

4. Sistem operasi client mengolah pesan dari client stub dan menjadi paket 

jaringan dan dikirimkan ke komputer server 

5. Di sisi server pesan diterima oleh sistem operasi dan diberikan kepada 

server stub yang melakukan proses kebalikan dari marshalling yaitu 

unmarshalling. Proses unmarshalling mengubah pesan dari client stub 

menjadi bentuk awal berupa panggilan untuk prosedur tertentu dengan 

parameter masukannya. 

6. Server akan memanggil prosedur yang diinginkan dengan  parameter 

masukan yang diterima dari server stub kemudian mengembalikan hasil 

pemanggilan prosedur kepada server stub.  

7. Server stub melakukan marshalling pesan berisi hasil dari prosedur yang 

dipanggil, kemudian memanggil layanan pengiriman data dari sistem 

operasi server. 

8. Sistem operasi server mengolah pesan dari server stub menjadi paket 

jaringan dan dikirimkan ke komputer client. 

9. Sistem operasi client menerima paket dari sistem operasi server dan 

menyampaikannya pada client stub. 

10. Client stub melakukan unmarshalling dan memberikan hasil pemanggilan 

prosedur kepada yang aplikasi yang melakukan RPC. 

 
 

Gambar 3.5 Basic RPC operation 
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3.2.2 RPC: Parameter Passing  

Pada saat nama prosedur dan parameter masukan diubah menjadi pesan ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 

1. Client dan server sangat mungkin memiliki cara pembacaan data 

dengan urutan yang berbeda (little endian dan big endian). 

2. Jika terjadi proses encoding maka client dan server harus sepakat 

mengenai encoding yang digunakan. 

3. Representasi tipe data dasar seperti integer, float, dan string dalam 

bentuk biner dapat berbeda-beda antar komputer dan bahasa 

pemrograman. 

4. Representasi tipe data kompleks seperti array, union, objek, dan 

sebagainya ke dalam bentuk biner juga dapat berbeda-beda. 

Untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut client dan server harus 

mengubah pesan menjadi format representasi data yang tidak bergantung 

mesin maupun bahasa pemrograman. 

 
 

Gambar 3.6 Remote computation through RPC 

3.2.3 ASynchronous RPC 

Pada umumnya proses yang melakukan remote procedure call akan berhenti 

sementara hingga mendapat hasil dari sisi server. Proses-proses tertentu 

seperti: memulai layanan di komputer lain, menransfer uang ke rekening lain, 

melakukan entri data pada basis data tidak perlu menunggu hasil tertentu dan 

dapat melanjutkan eksekusi intruksi berikutnya.  

 

RPC asinkron (aSynchronous RPC) adalah teknik sedemikian sehingga proses 

yang memanggil remote procedure tidak menunggu hasil dari sisi server untuk 

melanjutkan mengeksekusi instruksi berikutnya. Pada RPC asinkron server 

langsung memberikan balasan ketika pesan dari client diterima tanpa 
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memproses pesan terlebih dahulu dan begitu balasan dari server diterima 

client segera melanjutkan eksekusi instruksi berikutnya. 

 
 

Gambar 3.7 Asynchronuos RPC.Bandingkan dengan operasi dasra 

RPC pada gambar 3.5 

 

Pada kasus lain sebuah server dapat saja membutuhkan waktu untuk 

menjalankan prosedur yang dipanggil oleh client. Contohnya adalah 

permintaan melakukan pencarian data tertentu pada server yang dapat 

membutuhkan waktu cukup lama. Client tidak perlu menghabiskan waktu 

dengan menunggu jawaban hasil pencarian melainkan dapat langsung 

melanjutkan eksekusi instruksi selanjutnya. Pada saat jawaban sudah selesai 

disusun oleh server dan dikirimkan ke client proses yang memanggil prosedur 

pencarian akan diinterupsi agar mengetahui bahwa jawaban dari server telah 

datang dan dapat mengolah jawaban tersebut sesuai kebutuhannya. Teknik ini 

dikenal sebagai deferred Synchronous RPC. 
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Gambar 3.8 client dan server berinteraksi dengan 2 aSynchronous 

RPC 

3.2.4 RPC pada Tataran Praktis: DCE 

DCE atau Distributed Computer Environment adalah sebuah Middleware yang 

berfungsi untuk menjadi sebuah lapisan yang menyembunyikan kerumitan 

lapisan sistem operasi dan lapisan komunikasi jaringan dalam RPC. DCE 

awalnya dikembangkan untuk sistem operasi UNIX namun saat ini telah 

dibuat agar dapat dijalankan di berbagai sistem operasi terkenal termasuk 

Windows dan VMS.  

Model pemrograman dalam lingkungan DCE adalah client-server. Proses milik 

pengguna bertindak sebagai client yang mengakses layanan jarak jauh yang 

disediakan oleh server. Beberapa layanan berasal dari sistem DCE itu sendiri 

tetapi lainnya adalah milik aplikasi-aplikasi di server yang dibuat oleh 

pemrogram aplikasi-aplikasi tersebut menggunakan fasilitas DCE. Semua 

komunikasi antara client dan server dilakukan melalui remote procedure call. 

Sebuah sistem DCE terdiri dari beberapa komponen termasuk bahasa-bahasa 

pemrograman, pustaka-pustaka, daemon-daemon, program-program utilitas, 

dan lain-lain. Untuk memungkinkan client dan server mengerti satu sama lain 

digunakan sebuah definisi interface (antarmuka) yang disebut IDL atau 

Interface Definition Language. File IDL digunakan untuk menempatkan 

deklarasi prosedur dalam format yang mirip dengan ANSI C termasuk definisi 

tipe-tipe data, deklarasi konstanta, dan informasi lainnya yang dibutuhkan 

untuk melakukan marshalling pada parameter dan unmarshalling untuk hasil 

prosedur, Pembuat aplikasi juga dapat menuliskan komentar mengenai 

prosedur yang dideklarasikan dalam IDL. 

Sebuah aplikasi client server dalam sistem DCE dibuat dengan urutan sebagai 

berikut: 

1. Memanggil sebuah aplikasi bernama uuidgen yang akan membuat 

sebuah purwarupa (prototype) dari sebuah file IDL berisi sebuah 

identitas untuk interface prosedur yang dijamin tidak akan sama 

dengan interface lain yang dibuat dengan uuidgen yang sama. Identitas 

tersebut terjamin dikarenakan dalam pembuatannya waktu dan 

lokasi menjadi parameter yang diperhitungkan. Identitas tersebut 

terdiri dari sebuah bilangan biner 128 bit tertulis sebagai rentetan 

karakter ASCII atau dalam bentuk heksadesimal. 

2. Mengisi nama prosedur dan parameter-parameternya dalam file IDL 

yang telah dibuat. 

3. Mengkompilasi file IDL dengan IDL compiler yang menghasilkan: 

a. Sebuah file header (contoh: interface.h dalam bahasa C), 

b. Stub untuk client, 
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c. Stub untuk server. 

4. Menulis kode sumber aplikasi di client dan server dan mengkompilasi 

keduanya. Hasil kompilasi ditautkan (linked) dengan stub dan 

menghasilkan binary executeable. 

 
 

Gambar 3.9 langkah-langkah penulisan client dan server di DCE 

RPC 

Setelah pembuatan aplikasi selesai client dapat mengakses layanan dari server 

dengan ketentuan dan urutan sebagai berikut: 

1. Layanan di server tersebut harus mendapatkan nomor port tertentu 

agar dapat sistem operasi pada server dapat membedakannya dari 

proses-proses lain yang menjadi tujuan pesan-pesan yang datang. 

Pasangan layanan dan nomor portnya disimpan dalam sebuah tabel 

oleh DCE daemon. 

2. Layanan didaftarkan pada sebuah layanan pencarian seperti directory 

service yang dapat dijangkau client. 

3. Client yang akan melakukan RPC terlebih dahulu mencari alamat dari 

server yang memiliki nama prosedur yang dipanggil melalui directory 

service di mana server mendaftarkan layanannya.  
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4. Client yang menghubungi server yang telah diketahui alamatnya dan 

menanyakan kepada DCE daemon port yang sesuai dengan layanan 

yang diminta. 

5. Setelah nomor port diketahui barulah client melakukan RPC.  

 
 

Gambar 3.10 client-to-server binding in DCE 
3.3 Message-Oriented Communication 
Tidak semua komunikasi antarsistem berlangsung dengan sifat sinkron dan 

persistent seperti pada RPC. Ada kalanya sistem tidak dapat memastikan 

apakah server tujuan akan menerima pesan dan hasil akan segera diterima 

dalam orde milidetik melainkan dapat menunggu hingga orde menit. Untuk 

komunikasi dengan sifat seperti ini lebih sering digunakan komunikasi yang 

berorientasi pesan menggunakan message-queueing atau dikenal sebagai 

System message oriented Middleware. Pada komunikasi jenis ini pesan 

yang dikirimkan akan dimasukkan dalam antrian (queue) tertentu sebelum 

mencapai server tujuan. 

Aspek yang harus diperhatikan dalam komunikasi jenis ini adalah bahwa pada 

umumnya pengirim pesan hanya diberikan jaminan pesan yang dikirimkan akan 

disimpan dalam antiran penerima. Tidak ada jaminan bahwa pesan akan 

dibaca. 

Sifat seperti ini menjadikan prosedur primitif yang harus disediakan menjadi 

sederhana meliputi: 

1. Put: untuk memasukkan pesan ke antrian tertentu, 

2. Get: untuk mengambil pesan dari antrian tertentu dengan memblok 

proses hingga antrian tidak kosong dan mengambil pesan di awal 

antrian, 

3. Poll: untuk memeriksa antrian tertentu untuk mendapatkan pesan 

dengan tidak memblok proses dan mengambil pesan di awal antrian,  
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4. Notify: untuk memasang sebuah handler dalam antrian yang akan 

dieksekusi ketika sebuah pesan dimasukkan ke dalam antrian 

tersebut. 

3.3.1 Arsitektur Message Queuing System 

Hal yang perlu diperhatikan dalam message queuing System adalah bahwa 

pesan hanya dapat diletakkan dalam antrian yang bersifat lokal seperti dalam 

komputer yang sama atau paling jauh berada pada jaringan LAN yang sama. 

Antrian tersebut dikenal sebagai source queue. Seperti halnya pesan hanya 

dapat diletakkan pada antrian lokal pesan juga hanya dapat diambil melalui 

antrian lokal yang dikenal sebagai destination queue.  

 

 
 

Gambar 3.11 Arsitektur Sistem Message Queuing 

 

Antrian-antrian dalam sistem tersebar tidak berada pada satu lokasi saja 

tetapi tersebar di beberapa lokasi dalam jaringan. Untuk dapat menyampaikan 

suatu pesan message queuing System haruslah memiliki informasi berisi 

pemetaan antrian dengan lokasi jaringannya atau dikenal sebagai queue 

names.  

Antrian-antrian yang ada diatur oleh queue manager yang berinteraksi 

langsung dengan aplikasi yang mengirimkan atau menerima pesan. Queue 

manager yang bertugas melakukan routing terhadap pesan dalam jaringan 

disebut sebagai relay. 
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Gambar 3.12 Proses Message Queuing 

3.3.2 Message Broker 

Salah satu masalah dalam pertukaran pesan adalah perbedaan format 

pesan yang mungkin di antara aplikasi-aplikasi yang bergabung dalam sebuah 

message queuing System. Untuk mengatasinya digunakan suatu utilitas 

tambahan yang dikenal sebagai message broker. Message broker bertindak 

sebagai gateway yang bekerja di lapisan aplikasi untuk menangani perbedaan 

format pesan. Pada umumnya message broker adalah sebuah aplikasi tambahan 

yang bersifat opsional sehingga tidak bisa dianggap sebagai bagian integral dari 

sebuah queuing System. 
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Gambar 3.13 Message broker 

3.4 Stream-Oriented Communication 
Pada bagian sebelumnya komunikasi yang dibahas masih terbatas pada 

pertukaran informasi yang bersifat independen dan berupa unit-unit lengkap. 

Pada komunikasi jenis ini kebenaran (correctness) informasi tidak terpengaruh 

ketika sistem bekerja terlalu lambat atau terlalu cepat.  

Terdapat bentuk komunikasi lain yang sedimikian sehingga pengaturan waktu 

sangat berpengaruh terhadap kebenaran informasi. Contohnya adalah pada 

pengiriman informasi berupa suara atau audio. Jika sampling dilakukan dengan 

pulse code modulation dan dilakukan pada frekuensi 44100 Hz maka untuk 

menghasilkan suara yang serupa di sisi penerima tidak hanya paket-paket 

berisi data sampling diterima dengan urutan yang benar tetapi dengan jeda 

penerimaan antar paket yang sama dengan frekuensi sampling yaitu 1/44100 

detik. 

3.4.1 Data stream 

Data stream atau aliran data adalah rangkaian unit-unit data yang dapat 

disampaikan secara diskrit (dalam paket-paket) maupun kontinyu (aliran tidak 

terputus/terbagi-bagi). Pengaturan waktu sangat penting ketika aliran data 

dikirimkan secara kontinyu. Untuk memberi perlakuan yang sesuai 

berdasarkan pengaturan waktu transmisi data dapat dibedakan menjadi 

beberapa jenis, yaitu: 

1. Transmisi asinkron (aSynchronous transmission) 



Politeknik Telkom Sistem Tersebar 

 

 
48                                                      Sistem Tersebar 

Pada transmisi jenis ini data dalam stream dialirkan secara berurutan 

tetapi tidak ada batas waktu kapan transmisi data berlangsung. Transmisi 

ini biasanya berlaku pada pengiriman data yang bersifat diskrit seperti file 

atau pesan. 

2. Transmisi sinkron (Synchronous transmission) 

Kebalikan dari transmisi asinkron transmisi jenis ini memiliki batas waktu 

maksimum jeda pengiriman dari ujung ke ujung untuk setiap unit aliran 

data. Pada transmisi ini tidak penting apakah data dikirimkan lebih cepat 

dari batas maksimum jeda. Contoh aplikasinya adalah pada sensor suhu 

yang mengirimkan sampling suhu kepada suatu pengendali. Data sampling 

yang tiba lebih cepat dari batas maksimum tidak memberikan pengaruh 

apapun terhadap pekerjaan pengendali. 

3. Transmisi isokron (isochronous transmission). 

Pada transmisi jenis ini terdapat batas maksimum dan minimum jeda 

pengiriman dari ujung ke ujung atau yang dikenal sebagai jitter. Transmisi 

ini berlaku pada pengiriman data audio, video dan multimedia. 

Berdasarkan bentuknya aliran data dapat berbentuk sederhana atau 

kompleks. Sebuah aliran data dikatakan kompleks jika di dalamnya terdapat 

beberapa aliran data yang lebih sederhana atau dikenal sebagai substream. 

Contoh dari aliran data kompleks adalah aliran data video di mana di 

dalamnya terdapat dua aliran data sederhana yaitu aliran data gambar dan 

aliran data suara. 

3.4.2 Quality of Service 

Kebutuhan akan pengaturan waktu dan kebutuhan nonfungsional lainnya 

biasanya diterjemahkan menjadi kebutuhan Quality of Service atau QoS. 

Kebutuhan-kebutuhan ini menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh sistem dan 

jaringan yang menjadi basis dari sebuah sistem tersebar agar aliran pengiriman 

data dapat berlangsung sesuai dengan kebutuhan pengguna. QoS untuk 

pengiriman data kontinyu biasanya menekankan pada kesesuaian dengan 

batasan jeda, keterurutan, ukuran/besar, dan kehandalan. Dari sisi aplikasi 

QoS terdiri dari beberapa property, seperti: 

1. Laju pengiriman bit (bit rate),  

2. Jeda maksimum hingga sebuah sesi bisa terbentuk (aplikasi siap 

mengirimkan data), 

3. Jeda maksimum pengiriman dari ujung ke ujung (end-to-end), 

4. Variasi jeda (jitter) maksimum, 

5. Jeda round trip.  

3.4.3 Menegakkan QoS 

Agar sistem dan jaringan yang menjadi basis sistem terdistribusi dapat menjaga 

keterpenuhan QoS ada beberapa teknik yang diterapkan. Teknik pertama 
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dilakukan di lapisan jaringan di mana data yang dikirimkan dapat diberi label 

yang menandakan tingkat prioritas data tersebut untuk didahulukan atau 

ditunda. Label-label tersebut antara lain: 

1. Expedited forwarding yang menandakan data tersebut memiliki 

prioritas paling tinggi untuk diproses dan dikirimkan oleh router. 

2. Assured forwarding yang lebih rendah dari expedited forwarding 

namun terbagi menjadi empat kelas tingkatan untuk memberikan 

keleluasaan lebih dalam menentukan tingkat prioritas data. 

Teknik ke-dua adalah dengan membuat tempat penyimpanan sementara atau 

buffer untuk paket-paket data yang diterima sebelum diproses. Teknik ini 

berguna untuk mengurangi variasi jeda atau jitter. Paket-paket yang diterima 

disimpan sementara dalam buffer untuk kemudian oleh proses yang 

membutuhkan diambil ketika dibutuhkan. Kekurangannya adalah jika ada 

terdapat paket data yang benar-benar terlambat maka dapat terjadi kasus di 

mana proses tidak dapat menemukan paket yang terlambat dalam buffer 

sehingga pemrosesan menjadi terhambat. 

 
 

 

Gambar 3.14 penggunaan buffer untuk mengurangi Jitter 

 

Teknik ke-tiga adalah untuk menangani paket data yang tertunda atau hilang 

maka harus dibuat sebuah forward error correction (FEC) di sisi penerima.  FEC 

yang banyak digunakan adalah dengan membuat sebuah teknik untuk 

memproses dengan benar sejumlah data yang diterima dari keseluruhan data 

yang seharusnya diterima sehingga kehilangan sebagian data tidak 

mempengaruhi kebenaran data-data yang telah diterima. 

Salah satu masalah lain adalah jika sebuah paket data berisi beberapa sub data 

(seperti pada data video yang berisi gambar dan suara) hilang maka penerima 

akan mengalami gap yang cukup mengganggu ketika memproses dan 

menampilkan data tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut pemaketan 

data dapat dibuat tidak terurut seperti pada gambar di bawah ini sehingga 
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ketika paket data tertentu hilang gap akan tersebar dibeberapa lokasi dan 

menjadi lebih tidak tampak di sisi penerima. 

 
 

Gambar 3.15 efek kehilangan paket (a) noninterleave transmission (b) 

interleaved transmission 

3.5 Multicast Communication 
Salah satu isu penting dari komunikasi adalah bagaimana menyampaikan 

informasi ke beberapa penerima secara bersamaan atau lebih dikenal sebagai 

multicasting. Mutlicasting dapat dilakukan di lapisan network dengan membentuk 

jalur-jalur khusus tetapi akan membutuhkan sumber daya yang besar dan 

terkadang membutuhkan penanganan dari manusia. 

Dengan berkembangnya teknologi peer-to-peer dan manajemen lapisan 

pengganti terstruktur penentuan jalur penyebaran data dapat menjadi lebih 

mudah dengan dilakukan di lapisan aplikasi. Cara lainnya adalalh dengan 

meniadakan kebutuhan jalur khusus dengan teknik penyebaran gosip 

(gossiping). 

3.5.1 Application Level Multicasting 

Ide dasarnya adalah dengan membentuk sebuah lapisan baru di tingkat aplikasi 

yang mengorganisasi simpul-simpul penerima informasi menjadi suatu jaringan 

maya. Sebagai catatan router tidak akan diikutkan (transparan) dalam jaringan 
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baru ini. Yang perlu diperhatikan adalah bentuk/struktur jaringan baru yang 

dibuat. 

Ada dua pendekatan dalam pembentukan struktur jaringan baru ini, yaitu 

struktur pohon (tree) dan jaringan mesh. Pada struktur pohon  

Pada struktur mesh satu simpul jaringan terkoneksi dengan beberapa simpul 

tetangganya dan jika satu koneksi antarsimpul terputus maka suatu simpul 

dapat mencari rute melalui simpul lain untuk mencapai simpul yang 

koneksinya terputus dengannya. 

3.5.2 Gossiping 

Gossiping dikembangkan berdasarkan pengamatan pada penyebaran penyakit 

atau dikenal dengan epidemic behavior. Idenya adalah bagaimana menyebarkan 

informasi pada sejumlah besar simpul menggunakan hanya informasi lokal 

tanpa mengetahui banyak mengenai kondisi jaringan sehingga tidak terdapat 

pusat pengendalian penyebaran informasi. 

Pada teknik ini simpul yang menjadi bagian dari sistem tersebar dikatakan 

terinfeksi jika memiliki informasi dan berkenan menyebarkannya pada simpul 

lain. Simpul yang belum mendapatkan informasi disebut sebagai susceptible 

atau berpotensi. Simpul yang tidak berkenan menerima informasi disebut 

sebagai simpul yang dihilangkan (removed). Perlu dicatat bahwa simpul-

simpul diasumsikan dapat membedakan informasi baru dengan informasi lama. 

Hal ini dapat dicapai dengan memberikan keterangan waktu dan versi kepada 

informasi yang disebarkan. 

Model penyebaran yang terkenal adalah model anti-entropy. Pada model ini 

sebuah simpul P memilih simpul Q secara acak dan kemudian bertukar 

informasi dengan simpul Q. Ada tiga pendekatan dalam bertukar informasi 

antara P dan Q, yaitu: 

1. P hanya memberikan informasi baru secara sepihak kepada Q, 

2. P hanya mengambil informasi baru dari Q, 

3. P dan Q saling mengirimkan informasi baru. 

Cara pertama diketahui merupakan pilihan yang buruk apabila yang terjadi 

adalah penyebaran informasi pembaruan (update) secara cepat. Hal ini terjadi 

karena pada sistem tersebar yang murni hanya menggunakan cara pertama 

hanya simpul yang terinfeksi yang boleh menyebarkan update dan simpul 

terinfeksi tersebut belum tentu memilih simpul berpotensi. Akibatnya dapat 

terjadi kasus di mana simpul berpotensi tidak akan mendapatkan update dalam 

jangka waktu yang cukup lama. 

Salah satu varian dari teknik penyebaran ini disebut rumor spReading atau 

gossiping. Jika simpul P baru saja diperbarui untuk informasi tertentu i maka 

simpul P akan menghubungi simpul Q untuk mencoba memberikan update 
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secara sepihak kepada Q. Jika simpul Q sudah diperbarui oleh simpul lain 

maka P tidak akan menyebarkannya pada simpul lain. 

Gossiping terbukti sebagai teknik yang paling efisien dalam menyebarkan 

informasi dengan penerima skala besar secara cepat namun teknik ini 

memiliki masalah dalam menyebarkan penghapusan informasi tertentu. Hal ini 

dikarenakan jika informasi dihapus maka ketika simpul menerima informasi 

yang lebih tua versi atau usianya maka informasi tersebut tidak dianggap 

kadaluwarsa dan dianggap sebagai informasi yang belum dimiliki. Untuk 

mengatasi hal ini maka digunakanlah trik dengan menganggap penghapusan 

sebagai update biasa sehingga informasi lama tetap dianggap kadaluwarsa. 

Informasi update untuk penghapusan dikenal sebagai death certificate. 

Masalahnya adalah bagaimana menghilangkan death certificate. Untuk 

mengatasinya maka setiap informasi harus memiliki batas waktu hidup 

tertentu dalam jaringan. Ketika masa hidup informasi telah habis maka 

informasi tersebut akan dihapus. Death certificate akan diberi usia paling lama 

sehingga tidak ada informasi kadaluwarsa yang datang pada suatu simpul 

ketika death certificate sudah tidak dihapus dari jaringan. 
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4 Sistem Penamaan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overview 

 

Bab ini menerangkan mengenai konsep dari penamaan sebuah entitas dalam 

sebuah sistem tersebar di mana konsep nama yang independen dari cara 

mengakses entitas tersebut melahirkan beberapa cara penamaan seperti flat 

naming, structured naming, dan attribute based naming. Pada bab ini akan 

diterangkan pula teknik-teknik menemukan alamat sebuah entitas dari nama 

yang dimiliki entitas tersebut (name resolving). Siswa juga akan melihat 

implementasi nyata dari penamaan ini pada DNS dan LDAP. 

   

 

 

Tujuan 
 

1. Siswa memahami definisi entitas, nama, alamat, dan identifier. 

2. Siswa memahami sistem penamaan Flat Namingdan teknik-teknik resolving 

pada flat naming. 

3. Siswa memahami sistem penamaan structured naming dan teknik-teknik 

resolving pada structured naming. 

4. Siswa memahami sistem penamaan attribute based naming dan teknik-

teknik resolving pada attribute based naming. 
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4.1 Pentingnya Masalah Penamaan 
Penamaan berperan penting dalam banyak hal mengenai sistem 

komputer. Nama merupakan identitas yang dapat membedakan suatu entitas 

dengan entitas lainnya. Tidak hanya itu nama juga dapat menunjukkan lokasi 

suatu entitas. Masalah yang perlu diperhatikan dalam hal penamaan adalah 

bagaimana sebuah nama dapat menunjuk ke entitas yang diwakilinya seperti 

halnya sebuah NIM (Nomor Induk Mahasiswa) atau nama dapat menunjuk ke 

mahasiswa yang diwakili NIM atau nama tersebut. Untuk mewujudkan hal 

tersebut dibuatlah suatu sistem penamaan. 

Pada sistem tersebar implementasi sistem penamaan tidak berpusat 

pada sebuah komputer namun lebih sering tersebar pada beberapa mesin dan 

cara pendistribusiannya mempengaruhi efisiensi dan skalabilitas dari sistem 

penamaan tersebut.  

4.2 Nama, Identifier, dan Alamat 
Sebuah nama dalam sistem tersebar adalah sebuah deretean karakter 

yang digunakan untuk mewakili sebuah entitas. Entitas sendiri dapat berupa 

secara praktis dapat berarti apapun baik yang bersifat fisik seperti: komputer, 

printer, media penyimpanan, ataupun modem, maupun yang bersifat abstrak 

(lojik) seperti: berkas (file), user, proses, mailbox, dan sebagainya.  

Untuk memanfaatkan entitas-entitas dalam sistem tersebar pengguna 

(manusia ataupun mesin) perlu mengakses entitas-entitas tersebut melalui 

sesuatu yang disebut access point, address, atau alamat. Sebuah entitas 

dapat memiliki beberapa alamat seperti halnya seseorang dapat memiliki 

beberapa nomor telepon genggam. Contoh lainnya adalah ketika seseorang 

berpindah tempat seperti kota atau negara maka nomor teleponnya sering 

harus diubah sesuai dengan sistem di kota (kode area) atau negara (kode 

negara) tersebut.  

Alamat cukup nyaman untuk digunakan sebagai nama mewakili sebuah 

entitas tetapi seringkali tidak cukup bersahabat dengan manusia (sulit dibaca 

dan diingat) dan tidak fleksibel. Contohnya: pada sistem tersebar sering 

ditemukan bahwa sebuah layanan yang sedang diakses ternyata pada waktu 

yang berbeda dijalankan pada server yang berbeda. Entitas server dapat 

dengan mudah berganti alamat atau alamat dapat diubah mewakili server 

lainnya sehingga bisa saja pada suatu waktu sebuah alamat mewakili server 

yang dibutuhkan tetapi pada waktu lainnya mewakili server yang tidak tepat.  

Hal seperti ini umum ditemukan pada server layanan web yang disebar 

pada beberapa komputer server untuk meningkatkan performa dan 

ketersediaan layanan. Solusi yang lebih baik adalah dengan memberikan 

sebuah nama yang independen terhadap alamat server untuk layanan web 
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sehingga penambahan, pengurangan, dan pergantian server tidak 

mempengaruhi pengaksesan layanan web di sisi pengguna. Contoh di atas 

memberikan gambaran bahwa sebuah nama untuk entitas yang tidak 

bergantung pada alamat entitas (location independent) lebih fleksibel dan 

mudah untuk digunakan.   
Jenis nama lain yang mendapat perlakuan khusus selain alamat adalah 

identifier dengan sifat-sifat sebagai berikut: 

1. mewakili paling banyak satu entitas, 

2. setiap entitas diwakili oleh paling banyak satu identifier, 

3. sebuah identifier selalu mewakili entitas yang sama (tidak berubah 

meurut waktu dan kondisi). 

Satu lagi jenis nama penting adalah nama dengan sifat user-friendly yang mudah 

dibaca dan diingat oleh manusia. Nama ini biasanya terdiri dari sederetan 

karakter yang dikenali manusia seperti nama pada file atau nama yang 

digunakan pada Domain Name System seperti www.poitekniktelkom.ac.id 

atau www.google.co.id, dan sebagainya. 

Yang menjadi pusat pembahasan pada bab ini adalah bagaimana nama 

yang user-friendly atau identifier yang unik dapat diterjemahkan menjadi alamat 

dari sebuah entitas. Solusi sederhananya adalah sebuah tabel berisi pasangan 

nama atau identifier dengan sebuah alamat. Solusi ini tidak fleksibel dan sulit 

diterapkan pada sebuah sistem tersebar.  

Solusi yang lebih sering digunakan adalah dengan menyimpan informasi 

pasangan nama dan alamat tersebut pada beberapa sistem terpisah yang 

bersifat rekursif. Contohnya untuk mengetahui alamat www.yahoo.com:  

1. Pengguna perlu menghubungi sebuah sistem (yaitu . (dot) atau root) yang 

akan memberikan alamat dari sistem di bawahnya yang memiliki tabel 

informasi mengenai alamat dari nama-nama yang berakhiran dengan com 

(DNS domain com)  

2. Kemudian menghubungi sistem tersebut (DNS domain com) yang akan 

memberikan alamat dari sistem yang memiliki tabel informasi mengenai 

alamat dari nama-nama yang berakhiran yahoo.com (DNS domain 

yahoo.com) 

3. Untuk kemudian mengulangi lagi menghubungi sistem (DNS domain 

yahoo.com) yang memiliki tabel berisi pasangan nama www.yahoo.com 

dengan alamatnya. 

Cara memasangkan alamat dengan nama atau identifier dan menemukan 

alamat pasangan dari nama atau identifier dan sebaliknya ini dikenal dengan 

naming System. Pada bagian berikutnya akan dibahas tiga naming System, yaitu: 

1. flat naming 

http://www.poitekniktelkom.ac.id/
http://www.google.co.id/
http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
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2. structured naming 

3. attribute-based naming 

4.3 Flat Naming 
Flat Naming adalah sistem penamaan yang tidak memiliki struktur 

tertentu. Nama dalam Flat Naming terdiri dari sederetan bit karakter yang 

tidak mengandung informasi tentang bagaimana menemukan alamat untuk 

entitas yang diwakili oleh nama tersebut. 

4.3.1 Teknik Resolving 

Cara penamaan ini memang sederhana tetapi menimbulkan akibat 

yang tidak sederhana dalam cara menemukan alamat entitas yang diwakilinya.  
Ada beberapa solusi dalam menyelesaikan masalah menemukan pasangan 

alamat/menerjemahkan nama menjadi alamat (resolving) pada sistem penamaan 

flat naming, yaitu: 

1. Broadcasting dan multicasting 

2. Forwarding pointer 

3. Home-based approach 

4. Hierarchical search tree 

4.3.2 Broadcasting dan Multicasting 

Cara ini cukup sederhana yaitu mengirimkan sebuah pesan berisi 

permintaan pasangan identifier dari sebuah alamat kepada seluruh atau 

sebagian anggota jaringan dan hanya entitas yang memiliki alamat tersebut 

yang  akan menjawab dengan identifier yang ia miliki. Contoh implementasinya  

adalah ARP (address resolution protocol) yang digunakan untuk mengetahui 

alamat hardware (MAC Address) berdasarkan sebuah alamat IP.  

Cara lainnya adalah dengan melakukan multicasting yaitu mengirimkan 

pesan hanya ke beberapa entitas dalam jaringan. Contoh kasusnya adalah pada 

unit bergerak seperti laptop milik pegawai yang terkoneksi dengan jaringan 

nirkabel. Ketika laptop pegawai terkoneksi ke jaringan khusus pegawai laptop 

tersebut akan mendapatkan alamat IP milik staff berdasarkan alamat 

hardwarenya. Ketika pegawai lain mencoba menghubungi laptop tersebut 

maka pesan dikirimkan hanya ke komputer yang tergabung dalam jaringan 

pegawai. 

Broadcast dan multicast memang sederhana tetapi tidak cocok 

digunakan ketika ukuran jaringan sudah cukup besar karena akan membebani 

jaringan dengan pesan permintaan resolving.  

  
4.3.3 Forwarding Pointers 

Pada teknik ini setiap kali sebuah entitas berpindah lokasi dan 

mendapatkan alamat baru maka entitas tersebut meninggalkan informasi 
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mengenai lokasi barunya di lokasi lamanya sedemikian sehingga entitas lain 

yang mencarinya dapat menelusuri jejak perpindahan dan berkomunikasi 

dengan entitas tersebut. Informasi tersebut dikenal sebagai pointer. 

Permasalahan timbul ketika entitas bergerak cukup sering dengan 

jarak yang semakin jauh. Rantai pointer akan semakin panjang sehingga 

penelusuran dapat memakan sumber daya lebih besar dan mengakibatkan 

penurunan kinerja. 

 
Gambar 4.1 Prinsip dasar Forwarding Pointer 

Home-based Approach 

Alternatif teknik lain yang tidak mengalami permasalahan ketika 

entitas bergerak dalam jaringan skala besar adalah pendekatan home-based, 

yaitu sebuah teknik resolving sedemikian sehingga sebuah entitas bergerak 

memiliki entitas agen dengan sebuah alamat tetap yang menjadi 'alamat 

rumah' . Ketika entitas tersebut bergerak ke lokasi lain entitas tersebut akan 

mendapatkan alamat baru yang kemudian didaftarkan entitas agen yang 

berada di 'alamat rumah'. Ketika sebuah pesan dikirimkan untuk entitas 

bergerak tersebut tujuan dari pesan adalah 'alamat rumah'. Entitas agen di 

alamat rumah akan menyampaikan pesan tersebut ke lokasi baru dari entitas 

bergerak berdasarkan alamat baru yang didaftarkan entitas tersebut. Entitas 

agen juga akan memberitahu pengirim pesan alamat baru dari entitas bergerak 

tersebut sehingga komunikasi berikutnya terjadi antara pengirim dengan 

entitas bergerak di lokasi barunya. 
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Gambar 4.2 Prinsip Mobile IP 

 

Kekurangan teknik ini adalah penggunaan lokasi rumah yang tetap sehingga 

rumah ini harus dipastikan selalu tersedia. Jika entitas bergerak hendak pindah 

untuk jangka waktu lama atau menetap di lokasi lain maka ada baiknya lokasi 

rumah juga ikut berpindah. Solusi masalah ini adalah dengan mendaftarkan 

lokasi rumah pada sebuah layanan penerjemahan alamat (naming service) jika 

lokasi rumah dapat berpindah sehingga lokasi rumah dapat ditemukan oleh 

entitas yang memerlukannya melalui naming service tersebut. 

4.3.4 Hierarchical Search Tree 

Pada teknik ini jaringan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang 

dikenal sebagai domain. Domain-domain ini berada di dalam sebuah domain 

yang berada di tingkat paling atas yang meliputi seluruh jaringan (top-level 

domain). Sebuah domain yang berada di bawah/dalam sebuah domain lain 

dikenal sebagai sub-domain. Domain yang berada pada posisi paling bawah dan 

tidak memiliki sub-domain lagi dikenal sebagai leaf-domain.  

Setiap domain D memiliki simpul direktori, dir(D), yang menyimpan informasi 

lokasi setiap entitas dalam domain tersebut. Akibatnya terbentuk sebuah 

pohon direktori dengan simpul paling atas disebut simpul direktori akar (root 

directroy node) yang mengetahui semua entitas. 
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Gambar 4.3 Hirarki organisasi dari layanan lokasi di dalam domain, 

masing-masing berasosiasi denga node direktori 

Untuk melacak lokasi sebuah entitas dalam sebuah domain setiap 

entitas dalam domain terdaftar di dalam simpul direktori domain tersebut. 

Catatan lokasi (location record) sebuah entitas E pada simpul direktori N dari 

domain D berisi alamat entitas tersebut di dalam domain D. Sebaliknya, 

simpul direktori N' dari domain D' yang menjadi domain induk dari domain D 

hanya akan menyimpan catatan lokasi E berupa penunjuk (pointer) ke simpul 

direktori N dan demikian juga induk dari N' hanya menyimpan penunjuk ke 

simpul direktori N'. Pada akhirnya simpul direktori root berisi penunjuk ke 

simpul direktori dari semua sub-domain di bawahnya. 

Sebuah entitas dapat memiliki beberapa alamat sebagai contoh: jika 

entitas tersebut direplikasi. Jika sebuah entitas memiliki alamat di leaf-domain 

D1 dan D2 maka simpul direktori dari domain induk dari domain D1 dan D2 

menyimpan dua penunjuk untuk setiap sub-domain. 
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Gambar 4.4 contoh penyimpanan informasi dari tiap entitas yang 

memiliki 2 alamat pada cabang yang berbeda 

 

Jika sebuah entitas E1 ingin mengetahui alamat entitas E2 maka 

pertama kali ia akan mencari catatan lokasi entitas tujuan tersebut di simpul 

direktori domain tempat ia berada. Jika pada simpul direktori ini tidak 

terdapat catatan lokasi entitas E2 berarti entitas E2 tidak berada pada domain 

yang sama dengan entitas E1. Permintaan entitas E1 akan diteruskan ke simpul 

direktori  dari simpul direktori dari induk domain tempatnya berada dan 

seterusnya ke simpul direktori induk dari induk domainnya hingga 

menemukan catatan lokasi untuk E2. Pada kasus terburuk pencarian akan 

berlanjut hingga simpul direktori domain akar. Jika pada salah satu domain 

ditemukan catatan lokasi untuk E2 maka permintaan pencarian akan 

diteruskan ke sub domain yang ditunjuk oleh catatan lokasi untuk E2 tersebut 

seterusnya hingga ditemukan alamat dari E2. 
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Gambar  4.5 memandang suatu lokasi di dalam layanan lokasi 

secara hirarkis 

4.4 Structured Naming 
Flat name baik untuk menamai mesin tetapi biasanya tidak cukup 

nyaman untuk digunakan oleh manusia. Sebagai alternatifnya sistem penamaan 

biasanya mendukung penggunaan nama yang terstruktur yang dibentuk dari 

beberapa nama yang sederhana dan mudah dikenali manusia. Penamaan pada 

sistem file dan host pada internet mengikuti kaidah ini.  

  

4.4.1 Name Spaces 

Nama-nama biasanya diatur menjadi sesuatu yang dikenal sebagai ruang 

nama (name space). Name space untuk nama yang terstruktur dapat 

direpresentasikan dalam bentuk graph (sebuah diagram yang terdiri dari 

simpul (node) dan sisi (edge)yang menghubungkan dua simpul) yang memiliki 

label (nama) dan arah.  

Ada dengan dua macam simpul pada graph yang merepresentasikan name 

space, yaitu: 

1. Simpul daun yang merepresentasikan entitas yang memiliki nama dan 

tidak menjadi induk dari simpul lainnya 

2. Simpul direktori yang memiliki ujung-ujung yang bernama dan 

menunjuk pada dari simpul daun lain  
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Simpul direktori menyimpan sebuah tabel yang disebut directory table 

yang berisi pasangan nama sisi (edge) yang mengarah ke luar menuju pada 

sebuah simpul anak dan identifier dari simpul anak tersebut. Simpul yang 

menjadi induk dan tidak memiliki induk disebut sebagai simpul root (akar). 

Sebuah graph penamaan dapat memiliki beberapa root namun demi 

kesederhanaan biasanya sebuah graph penamaan hanya memiliki satu root. 

 
Gambar 4.6 Grafik penamaan yang umum dengan satu root node 

 

Setiap jalur (path) menuju suatu entitas dapat ditulis sebagai urutan 

label-label dari setiap sisi yang mengarah pada entitas tersebut seperti 

N:<label-1, label-2, …, label-n> di mana N adalah simpul di awal jalur. Jika 

sebuah jalur diawali dengan simpul root maka jalur tersebut disebut absolute 

path dan jika tidak diawali simpul root maka dinamakan relative path. 

Contoh mudahnya adalah jalur ke sebuah file pada banyak sistem berkas 

(fileSystem) ditulis sebagai urutan label dari sisi-sisi (melambangkan direktori - 

jangan tertukar dengan istilah simpul direktori) yang mengarah pada file 

tersebut seperti c:\windows\System32\cmd.exe atau /home/faculty/test.sh. 

Ada beberapa cara berbeda untuk mengatur sebuah name space 

namun kebanyakan hanya memiliki satu simpul root dan pada banyak kasus 

bersifat hierarkis dalam artian name space tersebut memiliki struktur seperti 

pohon (tree). Pada pengorganisasian seperti itu semua simpul memiliki tepat 

satu sisi yang mengarah ke simpul tersebut (kecuali simpul root) dan dapat 

memiliki beberapa sisi yang mengarah ke luar dari simpul tersebut ke simpul 

di bawahnya sehingga setiap simpul memiliki tepat satu absolute path.  

4.4.2 Name resolution 

Name resolution merupakan istilah untuk proses pencarian (looking 

up) sebuah nama ketika kita mendapatkan path dari nama tersebut. Proses 

name resolution  ini akan menghasilkan identifier dari sebuah simpul yang dilalui 

pada proses tersebut.  
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4.4.2.1 Mekanisme Penutupan (Closure) 

Proses name resolution hanya dapat terjadi apabila pencari 

mengetahui bagaimana dan di mana untuk memulai proses. Hal ini dikenal 

sebagai closure mechanism yang secara esensi berurusan dengan 

menentukan simpul awal dalam name space di mana proses pencarian bisa 

dimulai.  

Closure mechanism terkadang tidak tampak (implicit) dan sudah 

menjadi bagian dari sebuah sistem dan dapat berbeda-beda pada setiap 

sistem. Sebagai contoh proses name resolution pada graph penamaan di 

fileSystem UNIX menggunakan aturan bahwa inode (simpul) dari direktori root 

adalah inode (simpul) pertama. Jika sebuah file bernama /home/steen/mbox 

ingin ditemukan maka sistem operasi harus sudah dapat mengakses inode root 

untuk memulai pencarian. 

Contoh lainnya dari closure mechanism ialah jika diberikan sebuah 

deretan angka ―00301231751‖ banyak yang tidak mengetahui apa yang harus 

dilakukan kecuali ada informasi tambahan bahwa deretan angka tersebut 

adalah nomor telepon. Informasi tersebut cukup untuk memulai sebuah 

proses name resolution dengan cara memanggil nomor tersebut melalui 

pesawat telepon dan sistem telekomunikasi telepon akan melakukan proses 

lookup.  

4.4.2.2 Linking dan Mounting 

Terkadang suatu entitas memiliki beberapa nama atau dikenal sebagai 

alias. Pada sebuah graph penamaan terdapat dua cara untuk 

mengimplementasikan konsep alias, yaitu: 

1. dengan mengizinkan adanya lebih dari satu absolute path menuju 

suatu simpul (pada dunia fileSystem UNIX ini dikenal sebagai hard 

link)  

2. atau dengan merepresentasikan sebuah entitas dengan sebuah simpul 

daun yang berisi informasi berupa absolute path dari entitas 

tersebut. Cara ini ke-dua dikenal dengan istilah symbolic link.  
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Gambar 4.7 kosep secara simbolik proses link 

 

Proses name resolution yang dicontohkan sejauh ini berada dalam 

sebuah name space. Name resolution dapat juga melibatkan dua atau lebih 

name space. Contohnya adalah mounted fileSystem pada UNIX. Proses 

mounting terjadi ketika sebuah simpul direktori menyimpan identifier dari 

simpul direktori yang berada di naming space yang berbeda atau dikenal 

sebagai simpul direktori asing. Simpul direktori yang menyimpan identifier 

simpul direktori asing disebut sebagai mount point sedangkan simpul 

direktori asing dikenal sebagai mounting point. 

Pada sebuah sistem tersebar proses mounting dapat dilakukan lintas 

komputer jika didukung oleh tiga informasi berikut ini, yaitu: 

1. nama dari protocol aksesnya, 

2. nama dari komputer lain, 

3. nama mounting point yang berada pada name space yang dimiliki 

komputer tersebut. 

Contoh implementasinya adalah NFS (Network File System) yang 

dikembangkan oleh Sun MicroSystem. 

 



Politeknik Telkom Sistem Tersebar 

 

 
                                                                                                               65 
                                                                                    PAGE 10 

 
Gambar 4.8 penggunaan remote name spaces melalui akses 

terhadap protokol secara spesifik 

4.4.3 Implementasi Name Space 

  Name space adalah inti dari layanan penamaan, yaitu sebuah layanan 

yang digunakan oleh pengguna (manusia maupun komputer) untuk 

menambah, mengurangi, dan mencari nama-nama. Pada sebuah local area 

network layanan ini biasanya disediakan oleh sebuah server (name server) saja 

namun pada sistem terdistribusi skala besar layanan ini melibatkan beberapa 

name server. 

4.4.3.1 Distribusi Name Space 

  Name space yang digunakan pada sistem terdistribusi skala besar dan 

mungkin melibatkan seluruh dunia (contohnya: internet) biasanya disusun 

dalam bentuk hierarkis dengan sebuah simpul root. Pada implementasinya 

dengan alasan efektivitas name space dibagai menjadi tiga lapisan lojik, yaitu: 

1. lapisan global yang terdiri dari simpul root dan anak-anaknya yang 

merepresentasikan organisasi atau sekumpulan organisasi dan isinya 

jarang berubah,  

2. lapisan administrasional yang dibentuk oleh sekumpulan simpul 

direktori yang diatur dalam sebuah organisasi (berada dalam 

organisasi yang sama) seperti: simpul yang menggambarkan sebuah 

departemen dalam sebuah organisasi, 
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3. lapisan manajerial merupakan lapisan terakhir yang berisi simpul-

simpul yang sering berubah. Biasanya berisi simpul-simpul ini 

merepresentasikan komputer-komputer dalam sebuah LAN atau file-

file biner dan pustaka yang dibagi pakai dalam jaringan. 

 
Gambar 4.9 DNS 

4.4.3.2 Implementasi Name Resolution  

Distiribusi name space pada beberapa server berimplikasi pada cara 

melakukan name resolution atau name lookup.  Untuk memperjelas uraian 

digunakan contoh absolute path name berikut: 

root:<id, ac, poltek, ftp, pub, index.html>  

Teknik name resolution pertama adalah iterative name resolution di 

mana entitas yang ingin melakukan name resolution pada sebuah nama 

menyerahkan absolute path name tersebut kepada name resolver lokal. 

Name resolver lokal kemudian menghubungi server root yang hanya dapat 

melakukan resolution hingga label ―id‖ saja. Server root akan mengembalikan 

alamat name server simpul ―id‖ kepada name resolver lokal yang kemudian akan 

menghubungi name server simpul ―id‖ untuk mendapatkan alamat name server 

simpul ―ac‖ dengan mengirimkan: 

id:<ac, poltek, ftp, pub, index.html> 

Proses resolving akan terus berulang hingga pada name server pada 

simpul ―poltek‖ yang akan mengembalikan alamat server FTP. Pada gilirannya 
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server FTP akan melakukan resolving terhadap sisa path name, yaitu: pub dan 

index.html dan mentransfer file yang diminta (index.html). 

 
 

Gambar 4.10 Iterative name resolution 

 

Teknik ke-dua adalah recursive name resolution di mana abosulte path name 

hanya diberikan oleh local name resolver di awal kepada server root. Server 

root kemudian akan bertindak mewakili name resolver melakukan proses 

resolving secara iterative. 

 
Gambar 4.11 Recursive name resolution 

 

Kekurangan dari teknik ke-dua adalah dibutuhkannya kinerja tinggi 

pada setiap name server sedangkan keuntungannya adalah jika hasil name 
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resolution disimpan sementara oleh local name resolver atau dikenal sebagai 

teknik caching maka hasilnya lebih efektif dibandingkan teknik iterative name 

resolution. 

4.4.4 Attribute Based Naming 

Penamaan secara datar (flat) dan terstruktur (structured) secara 

umum memberikan sebuah cara untuk mereferensi suatu entitas-yang unik 

dan tidak bergantung pada lokasi (location independent). Penamaan terstruktur 

juga didesain untuk memberikan kemudahan bagi manusia untuk mengingat 

dan menggunakannya. Seiring bertambahnya informasi yang dapat diakses dari 

sebuah entitas maka diperlukan sebuah cara agar pengguna dapat mencari dan 

mengakses suatu entitas dengan memberikan keterangan mengenai entitas 

tersebut. 

Salah satu cara yang populer adalah menggunakan attribute based 

naming (penamaan berbasiskan atribut). Dengan teknik ini sebuah entitas 

diasosiasikan dengan sejumlah atribut yang memiliki nilai tertentu. Pengguna 

melakukan pencarian berdasarkan kriteria tertentu berupa jenis dan nilai 

atribut yang dimiliki entitas yang dicarinya. 

4.4.4.1 Directory Service 

Sistem penamaan berdasarkan atribut lebih sering dikenal sebagai 

directory service sedangkan sistem penamaan terstruktur lebih dikenal 

sebagai naming System. Pada directory service entitas memiliki beberapa 

atribut yang dapat digunakan sebagai kriteria pencarian. Pada beberapa kasus 

pemilihan atribut-atribut yang akan dilekatkan pada sebuah entitas relatif 

sederhana. Contohnya sebuah e-mail dapat memiliki atribut pengirim, 

penerima, judul, tanggal, dan sebagainya yang dapat menjadi kriteria 

pencarian. Pemilihan atribut untuk e-mail menjadi lebih rumit ketika fitur 

penyaringan (filtering) ditambahkan di mana penyaring akan memilih e-mail 

yang boleh masuk berdasarkan atribut-atribut yang berkenaan dengan konten 

seperti: tidak bervirus, bukan spam, dan lain sebagainya. 

Contoh di atas memperlihatkan bahwa pemilihan atribut untuk 

sebuah entitas bukanlah hal yang dapat dianggap enteng. Meskipun dibuat 

konsensus tertentu mengenai atribut apa yang harus dipilih untuk sebuah 

entitas pengalaman membuktikan bahwa pengisian nilai untuk suatu atribut 

secara konsisten oleh pihak-pihak yang berbeda ternyata membawa masalah 

tersendiri seperti pada kasus pencarian musik atau video di database internet. 

RDF atau Resource Description Framework adalah salah satu cara yang 

dikembangkan untuk menyelesaikan masalah  

4.4.4.2 Implementasi Hierarkis: Lightweight Directory Access Protocol 

LDAP atau Lightweight Directory Access Protocol adalah contoh nyata 

dari implementasi sistem directory service. Para pengguna sistem operasi 
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jaringan dari Microsoft seperti Microsoft Windows NT, Windows 2000, dan 

Windows 2003 lebih mengenal ActiveDirectory sebagai implementasi dari 

LDAP sedangkan para pengguna sistem operasi turunan UNIX seperti 

FreeBSD dan Linux lebih mengenal openLDAP sebagai implementasi dari 

LDAP. 

Pada LDAP terdapat sejumlah record yang dikenal sebagai directory 

entries. Directory entries dapat dibandingkan dengan resource record pada DNS. 

Setiap record berisi sekumpulan pasangan atribut dan nilai atribut tersebut. 

Setiap atribut juga diasosiasikan dengan tipe tertentu dan dibedakan antara 

atribut bernilai tunggal dan atribut bernilai banyak. 

 
Gambar 4.12 Contoh LDAP 

Sekumpulan directory entries dalam LDAP disebut sebagai directory 

information base (DIB). Salah satu aspek penting dari DIB adalah setiap 

record memiliki nama yang unik dan dapat dicari yang disebut sebagai 

relative distinguished name (RDN). Sebagai contoh pada gambar di atas 

lima atribut pertama adalah atribut-atribut penamaan yang dapat membentuk 

nama yang secara global bersifat unik. Atribut Country, Organization, dan 

OrganizationalUnit dapat digunakan untuk membentuk nama yang unik secara 

global. 

/C=NL/O=Vrije Universiteit/OU=Comp.Sc. 

Seperti halnya pada DNS penggunaan RDN menghasilkan hirarki 

kumpulan directory entries yang dikenal sebagai directory information tree 

(DIT). Secara esensi DI membentuk graph penamaan dari directory service 

LDAP di mana setiap simpul merepresentasikan sebuah directory entry. Sebagai 

tambahan sebuah simpul dapat juga berlaku sebagai sebuah directory 

tradisional yang menjadi parent directory untuk beberapa simpul di bawahnya. 
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Gambar 4.13 Pohon  informasi direktori 

 

Pada gambar di atas simpul N adalah directory entry untuk gambar 

sebelumnya. Pada saat yang sama simpul N merupakan parent dari directory 

entry yang memiliki aribut penamaan tambahan Host_Name yang ikut menjadi 

RDN. 

 
Gambar 4.14 dua direktori dengan Host_name sebagai RDN 

 

Mengimplementasikan directory service seperti LDAP memiliki banyak 

kesamaan dengan saat mengimplemetasikan layanan penamaan seperti DNS 

kecuali LDAP mendukung pencarian yang lebih beragam. Ketika berurusan 

dengan direktori berukuran besar DIT biasanya dibagi-bagi menjadi beberapa 

bagian dan disebar di beberapa server yang dikenal sebagai directory service 

agent (DSA). Setiap partisi memiliki kemiripan dengan domain dalam DNS 

dan setiap DSA berkelakuan mirip dengan name server biasa. Client pada 

directory service direpresentasikan dengan directory user agents (DUA) yang 

mirip dengan name resolver pada DNS.  
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4.4.4.3 Implementasi Tidak Terpusat (Desentralized) 

Kelemahan dari implentasi yang hierarkis dan terpusat seperti pada 

LDAP adalah biaya pencarian yang tinggi untuk pencarian berdasarkan atribut-

atribut tertentu. Dengan semakin berkembangnya komunikasi peer-to-peer 

dimungkinkan dibuat teknik yang lebih sederhana dan lebih murah. 

4.4.5 Pemetaan pada Distributed Hash Table 

Hash table adalah sebuah struktur data yang menggunakan fungsi hash 

untuk secara efisien menerjemahkan kunci tertentu (nama orang, nama 

komputer, dan sebagainya) menjadi nilai tertentu yang diasosiasikan terhadap 

nilai tersebut (nomor telepon, alamat, dan sebagainya). 

Dengan adanya fungsi hash sebuah tabel berisi pasangan antara nama 

dan alamat dalam sistem tersebar dapat dibuat dan disebarkan pada simpul-

simpul anggota dalam sistem tersebar tersebut. Setiap simpul anggota 

bertanggung jawab dalam memperbarui tabel sesuai dengan kondisi sistem 

tersebar sehingga perubahan seperti penambahan, pengurangan, dan 

pengubahan alamat simpul-simpul dalam sistem tersebar tidak terlalu menjadi 

gangguan. 

Pembagian tanggung jawab ini menyebabkan sistem tersebar dengan 

distributed hash table dapat memiliki ukuran luar biasa besar dan tetap masih 

dapat menangani perubahan dan kegagalan simpul-simpul anggotanya. 

Distributed hash table dimotivasi oleh teknologi peer-to-peer yang sudah 

semakin maju seperti Napster, Gnutella, dan Freenet, yang digunakan untuk 

berbagi pakai file di dalam jaringan internet. DHT kemudian 

diimplementasikan dalam bentuk layanan seperti BitTorent dan Coral 

Content Distribution Network. 

Karakteristik DHT yang utama antara lain: 

1. Desentralisasi: tidak ada koordinasi terpusat, 

2. Skalabilitas: dapat berfungsi dengan efisien meskipun dengan anggota 

dalam jumlah besar, 

3. Fault Tolerance: dapat diandalkan meskipun simpul-simpul anggota 

terus mengalami perubahan maupun kegagalan. 

Struktur DHT dapat dibagi menjadi beberapa komponen utama, yaitu: 

1. Pembagian Keyspace: setiap simpul memiliki rentang nilai kunci 

masing-masing yang tidak saling tumpang tindih. 

2. Jaringan Overlay: sebuah lapisan baru yang mensubtitusi lapisan 

tertentu dalam jaringan yang telah ada sehingga membentuk jaringan 

baru yang menghubungkan simpul-simpul dalam sistem dan 

memungkinkan simpul-simpul menemukan pemilik dari kunci dengan 

nilai tertentu berdasarkan keyspace-nya. Jaringan baru yang dibentuk 

memiliki topologi di mana suatu simpul yang memiliki suatu nilai 
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kunci akan berdekatan atau berhubungan langsung dengan simpul 

yang memiliki nilai kunci yang dekat dengan nilai kunci yang 

dimilikinya.  

3. Algoritma untuk jaringan overlay: cara pesan disampaikan kepada 

simpul, sekelompok simpul, atau seluruh simpul dalam jaringan 

overlay. Salah satu caranya adalah key routing yang memanfaatkan 

kedekatan antara simpul-simpul yang sesuai dengan kedekatan nilai 

key simpul-simpul tersebut. 

Distributed hash table masih memiliki masalah, yaitu memilih fungsi hash yang 

efektif untuk aplikasi tertentu lebih mirip dengan seni daripada ilmu 

pengetahuan. Meskipun operasi pencarian pada tabel hash biasanya tidak jauh 

berbeda satu dengan operasi pencarian lainnya namun biaya untuk melakukan 

fungsi hash yang baik dapat secara signifikan lebih tinggi dari pengulangan 

dalam pencarian pada struktur data tree ataupun daftar terurut (sequential 

list). 
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5 Sinkronisasi  
 

 

 

 

 

 

 

Overview 

 

Sistem tersebar sebenarnya adalah proses-proses yang berkolaborasi atau 

bekerjasama. Sebelumya telah dibahas komunikasi yang merupakan dasar 

kesemuanya, dibahas juga penamaan yang penting untuk sumber daya berbagi, 

dan sekarang akan dibahas issue sinkronisasi. Sikronisasi sendiri diperlukan 

baik di sistem tunggal atau sistem tersebar dengan alasan yang sama.  

 

   

 

 

Tujuan 
 

1. Mahasiswa memahami apa itu sinkronisasi dan pentingnya 

sinkronisasi pada sistem tersebar.  

2. Mahasiswa juga mengetahui secara singkat teknik-teknik sinkronisasi 

disertai kondisi-kondisi untuk menerapkan teknik-teknik tersebut . 
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5.1 Sinkronisasi Clock 
Algoritma untuk sinkronisasi dalam sistem tersebar memiliki beberapa 

sifat: 

 Informasi yang relevan tersebar di beberapakcomputer 

 Keputusan pembuatan proses hanya berdasarkan informasi local 

 Peristiwa kegagalan dengan penyebab tunggal di dalam sistem harus 

dihindarkan 

 Tidak tersedianya clock atau sumber waktu global yang akurat. 

 

Sistem tersebar sebenarnya adalah proses-proses yang berkolaborasi 

atau bekerjasama. Sebelumya telah dibahas komunikasi yang merupakan dasar 

kesemuanya, dibahas juga penamaan yang penting untuk sumber daya berbagi, 

dan sekarang akan dibahas issue sinkronisasi. Sikronisasi sendiri diperlukan 

baik di sistem tunggal atau sistem tersebar dengan alasan yang sama.  

 

Sikronisasi merupakan bagian penting untuk kerjasama  dalam :  

 Pemakaian sumberdaya berbagi (Sharing resources) 

 Pengurutan kejadian 

 Kesepakatan clock tersebar 

 

 

 
 

Gambar 5.1 Contoh Tidak Adanya Kesepakatan Clock Global 

 

Gambar ini menggambarkan bahwa bila waktu pada output.o adalah 2144, 

kemudian source codenya dimodifikasi di komputer lain yang clocknya lebih 

lambat, sehingga waktu source code adalah 2143. Karena source code memiliki 

waktu yang lebih lama daripada file objeknya, maka make tidak akan 

melakukan rekompilasi. 
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Sinkronisasi straightforward 

Cara yang paling mudah untuk menentukan waktu adalah dengan bertanya 

langsung ke server waktu (UTC), hanya saja akan banyak perbedaan dalam 

request. 

Karena waktu merupakan dasar dari cara orang berpikir, dan akibat tidak 

adanya sinkronisasi clock juga sangat dramatis, seperti yang dilihat pada 

contoh sebelumnya, sehingga wajar saja  bila dalam pembahasan sikronisasi 

dimulai dengan pertanyaan sederhana : Mungkinkah mensinkronkan semua clock 

yang ada dalam sistem tersebar? 

5.1.1 Clock logika 

Boleh dikatakan semua komputer memiliki rangkaian pencatat 

waktu.  Walaupun penggunakan kata clock sudah meluas, kata yang lebih tepat 

adalah timer untuk merujuk komponen dari rangkaian tersebut. Timer ini 

menggunakan kristal kuarsa sebagai sumber frekuensinya. Walaupun frekuensi 

osilator pada osilator kristal biasanya stabil, tetap saja tidak mungkin 

menjamin bahwa semua kristal yang bekerja diberbagai komputer memiliki 

frekuensi yang persis sama. Selalu ada sedikit perbedaan yang terjadi dan 

mengakibatkan perbedaan waktu pula yang disebut clock skew.   

Berbagai algoritma telah dikembangkan untuk menangani sinkronisasi clock 

dan beberapanya akan dibahas berikut ini. 

 

Algoritma Lamport  

Menurut Lamport, sikronisasi clock tidak harus dilakukan dengan nilai 

mutlak clocknya, karena yang diperlukan dalam sikronisasi proses-proses 

adalah urutan proses tersebut. Jadi yang dipentingkan adalah konsistensi 

internal clock, bukan apakah clock tersebut harus sama persis dengan waktu 

real. Clock jenis ini biasanya disebut clock logika. 

 

Pengurutan peristiwa 

Sejumlah problem yang penting akan terpecahkan bila pegurutan 

peristiwa yang jelas dapat dibuat, bahkan bila waktu realnya tidak diketahui. 

Untuk mensinkronkan clock logika Lamport mendefinisikan relasi 

yang disebut happened- before. Ekspresi a -> b dibaca ―a terjadi sebelum b‖ 

dan artinya semua proses sepakat bahwa kejadian pertama adalah a, diikuti 

sesudahnya kejadian b. Relasi happen-before dapat diamati langsung dalam 

dua situasi: 

Bila a dan b adalah kejadian (event)  dalam proses yang sama, dan a 

terjadi sebelum b, maka a-> b adalah true. 
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Bila a adalah kejadian dari sebuah pesan yang dikirim oleh sebuah 

proses,dan b adalah kejadian dimana pesan tersebut diterima oleh proses 

lain,maka a-> b adalah true juga. 

 

 

 
 

Gambar 5.2 Sinkronisasi Clock Logika dengan Lamport 

 

Pada gambar (a) tampak tiga buah sistem dengan clock masing-masing 

yang bekerja dengan laju yang berbeda, dan gambar (b) clock sistem dikoreksi 

dengan algoritma Lamport. 

 

Cara untuk menetapkan waktu ke semua kejadian dalam sistem tersebar 

tergantung pada kondisi berikut: 

1. Bila a terjadi sebelum b di proses yang sama , C(a) < C(b). 

2. Bila a dan b mewakili kejadian pengiriman dan penerimaan pesan, 

maka C(a) < C(b)  

3. Untuk semua kejadian a dan b, C(a) <> C(b) 

5.1.2 Clock fisik 

Pada beberapa sistem, waktu clock aktual menjadi penting, contohnya 

real-time sistem. Untuk sistem ini diperlukan clock fisik eksternal. Karena 

alasan efisiensi dan redundansi, clock fisik jamak biasanya digunakan, yang 

mengakibatkan ada dua masalah muncul:   

 Bagaimana mensinkronkan eksternal clock tersebut dengan clock 

sebenarnya 

 Bagaimana mensinkronkan antar clock yang ada. 
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Sebelum membahas jawaban masalah di atas, terlebih dahulu dilihat 

bagaimana pengukuran waktu aktual dilakukan. 

Saat dimana matahari mencapai titik tertinggi di langit disebut transit of 

the sun, dan terjadi di siang hari. Interval antar dua transit berturutan disebut 

solar day. Sedangkan solar second didefinisikan tepat 1/86400 dari solar day. 

International Atomic Time (disingkat IAT) adalah rata-rata jumlah tick 

dari jam atom cesium 133 sejak tanggal 1 januari 1958 dibagi 9.192.631.770. 

Disebabkan waktu siang bertambah lama, TAI menjadi lebih lambat 

dibanding solar second. Untuk mengkoreksinya, digunakan leap second dengan 

cara meloncati waktu TAI sehingga sama dengan solar second (lihat gambar). 

Waktu yang telah dikoreksi ini disebut Universal Coordinated Time 

(UTC). NIST memiliki beberapa stasiun radio gelombang pendek yang 

memancarkan pulsa pada setiap awal detik UTC,yang dapat digunakan untuk 

sinkronisasi. Stasiun ini dikenal dengan nama WWV. 

 

 
 

Gambar 5.3  Koreksi IAT 

 

5.1.3 Algoritma Sinkronisasi Clock 

Frekuensi tick clock logika tergantung dari nilai yang dimuat ke 

counter. Nilai ini yang menentukan resolusi clock. Interval waktu yang lebih 

kecil dari resolusi tidak dapat dibedakan.  

Laju pergeseran clock adalah perubahan offset antara clock dengan nominal 

referensi ideal per unit waktu yang diukur di referensi.  

Clock hardware hanya berupa nilai di dalam register, seperti nilai 32 bit, yang 

kelak di roll-over. Penanganan dilakukan dengan mengubah konstanta yang 

ditambahkan untuk memperoleh clock software yang biasanya berkisar di orde 

mikrodetik atau milidetik dari tanggal yang disepakati. 
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5.1.3.1 Algoritma Cristian 

Bila sebuah mesin memiliki penerima WWV sehingga dapat berfungsi 

sebagai time server. Secara periodik, setiap mesin mengirim pesan ke time 

server menanyakan waktu terkini, Cutc.  

Ada 2 masalah dalam algo ini, masalah major dan minor. Masalah majornya 

adalah waktu penanya tidak boleh dimundurkan dan untuk mengatasinya 

adalah dengan memperlambat cloack tick. 

Masalah minor adalah waktu tunda dari balasan server,yang besarnya variatif 

tergantung beban jaringan. Diatasi dengan menghitung interval waktu 

pengiriman dan penerimaan pesan To sd T1 dan waktu penangan interupsi I, 

sehingga bisa dihitung lama propagasi pesan dalam satu arah(T1-T0-I)/2. Nilai 

ini dijadikan koreksi terhadap nilai waktu yang diperoleh. 

 
 

Gambar 5.4 Koreksi dengan Algoritma Cristian 

5.1.3.2 Algoritma Berkeley 

Algoritma Berkeley digunakan untuk mensinkronkan clock relatif 

terhadap clock lainnya, dan bukan terhadap master clock tertentu. 

Daemon di server time melakukan polling ke semua client, yang akan dijawab 

oleh setiap clock. Kemudian time daemon akan mengirim penyesuaiannya. 

 Forward dapat dilakukan dengan meloncat 

 Backward perlu perlambatan yang bertahap. 
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Gambar 5.5 Algoritma Berkeley 

 

a. Daemon time menanyakan nilai clock ke semua mesin 

b. Mesin-mesin menjawab 

c. Daemon time memberitahu semua mesin, berapa nilai koreksi yang 

harus digunakan. 

5.1.3.3 Algoritma Rata-rata 

Berbeda dengan metode sebelumnya yang terpusat, maka metode ini 

mensinkronkan clock dengan cara desentralisasi. Cara kerjanya dengan 

membagi waktu ke dalam interval  resinkronisasi yang lebarnya tetap. Interval 

ke I dimulai pada T0 + iR dan berjalan sampai T0+(I+1)R, dimana T0 adalah 

kesepakatan lalu dan R adalah parameter sistem. Pada setiap awal interval, 

setiap mesin mengumumkan waktu terkininya. Karena clock di mesin yang 

berbeda akan berjalan dengan laju yang berbeda pula, pengumuman ini tidak 

akan terjadi bersamaan. 

Sesudah mesin mengumumkan waktunya, timer lokal diaktifkan untuk 

mengumpulkan semua pengumuman yang diterima dalam interval S. Setelah 

semua pengumuman diterima,wantu yang baru dapat dihitung dengan 

algoritma yang ada. Algo paling sederhana adalah merata-ratakan nilai yang 

diperoleh dari semua mesin. 

 

5.1.3.4 Sumber Clock Eksternal Jamak 

Algoritma ini menjadi dasar untuk protokol NTP (Network Time 

Protocol). Interval waktu dapat ditentukan dengan menggunakan algoritma 

Cristian dengan waktu tunda perambatan yang diketahui. 

Digunakan dalam sistem yang disinkronkan dengan sangat akurat. 
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Gambar 5.6 Sumber Clock Eksternal Jamak 

 

 Waktu diperoleh dari beberapa sumber UTC 

 Koreksi dari waktu rambat diperhitungkan 

 Gunakan media overlap sebagai perkiraan terbaik 

 

Standar waktu yang diterima bersumber pada satu set jam atom-jam atom. 

Bila perambatan sinyal radio tidak dipengaruhi oleh kondisi atmosfir, maka 

pemancaran sinyal waktu dan penerimaan sinyal tersebut dengan akurat dapat 

terjadi.  

Keakurasian terbaik yang dapat dicapai melalui satelit GEOS atau GPS 

berkisar 1.1 milidetik. 

Untuk aplikasi tertentu, didefinisikan kebenaran (correctness) sebagai dalam 

toleransi ∆ misal dalam 5 milidetik UTC. Definisi lain yang kadang-kadang 

digunakan adalah   

t` > t => C(t`) > C(t). 

5.1.4 Penggunaan Clock Sinkron 

Pelaksanaan sinkronisasi clock dalam skala luas terjadi baru-baru ini 

saja, yang salah satu teknologi enabling-nya adalah internet.  Adalah mungkin 

mensinkronkan jutaan clock dalam orde milidetik dengan UTC. Berbagai 

algoritma baru yang menggunakan clock sinkron mulai bermunculan, berikut 

ini contohnya 

5.1.4.1 At-Most-Once Message Delivery 

Setiap pesan membawa pengenal koneksi dan timestamp. Untuk 

setiap koneksi, server menyimpan timestamp terbaru ke dalam tabel. Bila ada 

pesan masuk dengan timestamp yang lebih lama daripada timestamp yang 

disimpan, maka pesan tersebut akan ditolak dan dianggap sebagai duplikat. 

Server menyimpan variabel global yang memungkinkannya untuk menghapus 

timestamp lama. 
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5.1.4.2 Konsistensi Cache Berbasis Clock  

Konsistensi cache dalam file System tersebar menjadi perhatian 

karena setiap client menginginkan cache file di lokal komputer. Bila dua 

komputer memodifikasi file secara bersamaan, berpotensi menyebabkan 

inkonsistensi.  

Ide dasarnya bila client menginginkan sebuah file, lease akan diberikan 

untukmenentukan berapa lama copy tersebut valid. Bila lease sudah hampir 

habis berlakunya, client dapat meminta untuk memperbaharuinya. Bila lease 

habis berlakunya, cache dari copy tersebut tidak akan digunakan. 

5.2 Mutual Exclusion 
Sistem yang melibatkan banyak proses hampir selalu diprogram 

menggunakan daerah kritis (critical region). Bila sebuah proses akan membaca 

atau meng-update struktur shared data tertentu, proses tersebut akan masuk 

ke daerah kritis untuk  mencapai mutual exclusion dan memastikan tidak ada 

proses lain yang menggunakan struktur data tersebut bersamaan.  Ada 

beberapa pendekatan yang digunakan dalam sistem tersebar untuk 

implementasi daerah kritis dan mutual exclusion. 

5.2.1 Algoritma Terpusat 

Pada algoritma terpusat, kondisi mutual exclusion (mutex)  ditangani 

oleh sebuah proses yang dipilih sebagai koordinator untuk mengatur entry ke 

critical  region.  Setiap proses yang ingin meminta mutex mengirim pesan 

request ke koordinator. Bila proses tersebut menerima pesan reply dari 

koordinator maka proses tersebut diijinkan masuk ke daerah kritis.  Sesudah 

keluar dari daerah kritis, proses mengirim pesan release ke koordinator dan 

melanjutkan eksekusinya. 

 

 
 

Gambar 5.7 Algoritma Terpusat 

 

a. Proses 1 meminta ijin (request) ke koordinator untuk masuk ke 

critical region.  Ijin diberikan (grant) 
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b. Proses 2 meminta ijin ke koordinator untuk masuk ke critical region 

yang sama.  Koordinator tidak menjawab. 

c. Bila proses 1 keluar dari critical region, proses tersebut 

memberitahu (release)  koordinator yang kemudian mengijinkan 

proses 2. 

5.2.2 Algoritma Tersebar 

Kejadian kegagalan karena penyebab tunggal tidak dapat ditoleransi 

dalam sistem tersebar, sehingga para peneliti mengembangkan berbagai 

algoritma mutual exclusion tersebar. 

Algoritma ini bekerja dengan membuat sebuah proses yang ingin  

memasuki daerah kritis , terlebih dulu membuat pesan yang berisi nama 

daerah kritis yang ingin dimasuki, nomor proses dan waktu terkininya. Pesan 

ini dikirim ke semua proses dengan asumsi komunikasi yang digunakan 

reliable.   

Bila sebuah proses menerima pesan request dari proses yang lain, 

respon yang diberikan tergantung dari state proses terhadap nama daerah 

kritis  yang dalam pesan tersebut. Ada tiga kasus penerima yang mungkin 

yaitu 

a. Bila penerima tidak berada dalam daerah kritis dan tidak ingin masuk, 

maka pesan Ok dikirim balik. 

b. Bila penerima sudah berada di dalam daerah kritis, maka tidak ada 

pesan yang dikirim. 

c. Bila penerima ingin masuk ke daerah kritis tapi belum masuk, maka 

proses ini akan membandingkan catatan waktu dari pesan masuk 

dengan pesan yang dikirimkan.  Bila pesan masuk memiliki catatan 

lebih lama, penerima akan membalas dengan pesan OK. Sebaliknya 

bila pesannya sendiri memiliki catatan waktu yang lebih lama maka 

penerima akan meletakkan pesan masuk ke antrian dan tidak 

membalas apapun. 
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Gambar 5.8 Algoritma Tersebar 

 

a. Dua proses ingin masuk ke daerah kritis yang sama pada waktu yang 

bersamaan pula.  

b. Proses 0 memiliki  timestamp yang lebih lama sehingga proses 0 

menang.  

c. Bila proses 0 selesai,  pesan OK dikirim sehingga proses 2 sekarang 

dapat masuk ke daerah kritis. 

 

5.2.3 Algoritma Token Ring 

Disini digunakan sebuah jaringan bus dengan proses-proses yang 

tidak berurutan. Melalui perangkat lunak, ring logika disusun dengan setiap 

proses ditetapkan posisinya di dalam ring seperti pada gambar b. Posisi ring 

dapat dialokasikan dengan menggunakan urutan nomor alamat jaringan atau 

dengan cara lain. Hal yang terpenting adalah setiap proses harus tahu siapa 

proses sesudahnya. 

Pada saat ring diinisialisasi, proses 0 diberi token yang nantinya 

disirkulasikan di dalam jaringan ring. Token ini berpindah dari proses k ke 

proses k+1. Bila sebuah proses mendapat token dari tetangganya, maka 

proses ini akan masuk ke daerah kritis bila sebelumnya memang ingin masuk 

ke daerah kritis, lalu menjalankan semua pekerjaannya dan meninggalkan 

daerah kritis saat selesai. Tidak diijinkan masuk ke daerah kritis kedua dengan 

token yang sama. Oleh karenanya token ini harus dilewatkan ke ring. 
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Gambar 5.9 Algoritma Token Ring 

 

a. Sebuah grup proses yang tidak berurut dalam jaringan . 

b. Ring logika yang disusun dalam software perbandingan Tiga Algoritma 

 

5.2.4 Perbandingan Tiga Algoritma 

Algoritma terpusat paling mudah dan efisien dibanding kedua 

algoritma lainnya.  Hanya tiga proses yang dibutuhkan untuk masuk dan 

keluar dari daerah kritis: request, grant dan release. 

Algoritma tersebar paling sensitif terhadapkejadian crash. 

 

Tabel 5.1 Tabel Perbandingan 

 

Algoritma Pesan per 

entry/exit 

Delay sebelum entry 

(in message times) 

Problem 

Terpusat 3 2 Koordinator 

crash 

Tersebar 2 (n-1) 2 (n-1) Proses crash 

Token Ring 1 to infinity 0 to n-1 Token 

hilang,proses 

crash 

5.3 Algoritma Pemilihan 
Banyak algoritma tersebar membutuhkan sebuah proses yang 

berfungsi sebagai koordinator, inisiator, sekuenser, atau pelaksana fungsi 

khusus lain. Beberapa contoh seperti koordinator pada algoritma mutual 

exclusion terpusat. 

Bila koordinator tersebut mengalami kegagalan karena hostnya down, sistem 

harus dapat melanjutkan eksekusi hanya dengan memulai lagi sebuah copy  

proses koordinator baru di host yang lain. Algoritma yang menentukan 
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dimana copy koordinator baru tersebut harus dimulai lagi disebut algoritma 

pemilihan. 

Ada dua algoritma pemilihan yang akan dibahas untuk dua jenis konfigurasi 

sistem tersebar.  

5.3.1 Algoritma Bully 

Bila sebuah proses mendapatkan koordinator tidak lagi menanggapi 

request yang dikirim, maka proses pemilihan akan diinisiasi. Proses P 

mengadakan pemilihan sebagai berikut: 

1. P mengirim pesan ELECTION  ke semua proses dengan nomor 

proses yang lebih besar. 

2. Bila tidak ada tanggapan, proses P memenangkan pemilihan ini dan 

menjadi koordinator. 

3. Namun bila salah satu proses dengan nomor yang lebih tinggi 

menjawab, proses tersebutlah yang  akan mengambil alih proses 

pemilihan. Pekerjaan proses P sendiri selesai disini. 

 

 
 

Gambar 5.10 Proses Pemilihan dengan Bully 

 

Dalam gambar proses pemilihan dengan algoritma  bully dapat dilihat sebagai 

berikut 

 Proses 4 mengadakan pemilihan ( ELECTION) 

 Proses 5 dan  6 merespon, memberitahu 4 untuk berhenti 

 Sekarang 5 dan 6 masing-masing akan mengadakan pemilihan 
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5.3.2 Algoritma Ring 

Algoritma ini berbasis ring tanpa token, dengan persyaratan bahwa 

setiap proses harus sudah berurutan baik secara logika ataupun fisik.  

Bila sebuah proses mendapatkan koordinatornya tidak berfungsi, maka pesan 

ELECTION yang berisi nomor prosesnya dikirim ke proses berikut yang lebih 

tinggi nomornya.  

 

 

 
 

Gambar 5.11 Proses Pemilihan dengan Ring 

 

Dalam gambar terlihat bahwa proses 2 dan 5 mendapatkan proses 7 yang 

berperan sebagai koordinator mengalami crash. Kemudian proses 2 dan 5 

membangun pesan ELECTION  dan memulai sirkulasi pesan ini. Akhirnya pesan 

tersebut akan tersebar ke segala arah, kemudian kedua proses 2 dan 5 akan 

mengubah pesan tersebut menjadi pesan COORDINATOR yang disirkulasikan 

lagi, dengan anggota dan urutan ring yang tepat sama seperti sebelumnya.  
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6 Consistency and Replication  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overview 

 

   

Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan 

pendistribusian data dan objek-objek dan melaksanakan sinkronisasi antara 

objek sehingga konsistensi data dapat terjamin.  

  

   

 

 

Tujuan 
 

 
1. Mengetahui konsep dasar replikasi  

2. Mengetahui bagaimana merencanakan replikasi  

3. Mengetahui bagaimana proses replikasi terjadi  

4. Mengetahui alat yang digunakan  
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6.1 Konsep dasar Replikasi : pentingnya replikasi 
Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan 

pendistribusian data dan objek-objek dan melaksanakan sinkronisasi antara 

objek sehingga konsistensi data dapat terjamin.  

Dengan menggunakan teknik replikasi ini, data dapat didistribusikan ke lokasi 

yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Replikasi juga 

memungkinkan untuk mendukung kinerja aplikasi, penyebaran data fisik sesuai 

dengan penggunaannya, seperti pemrosesan transaksi online dan DSS 

(Desiscion Support System) atau pemrosessan database terdistribusi melalui 

beberapa server.  

Keuntungan replikasi tergantung dari jenis replikasi tetapi pada umumnya 

replikasi mendukung ketersediaan data setiap waktu dan dimanapun 

diperlukan. Secara garis besar ada dua yaitu reliability dan performance. 

Reliability maksudnya : 

a. Satu sistem, atau bahkan lebih dari satu, dapat terjadi tabrakan tanpa 

akses ke data yang mengalami interrupt. 

b. Memiliki salinan data dan mengijinkan data yang corrupt agar mudah 

dalah proses pendeteksian dan perbaikan. 

Performance maksudnya. beberapa salinan data dapat membantu dari sisi skala 

sehingga mampu menangani sistem yang lebih besar menangani client. 

Adapun keuntungan lainnya adalah :  

1. Memungkinkan beberapa lokasi menyimpan data yang sama. Hal ini 

sangatberguna pada saat lokasi-lokasi tersebut membutuhkan data yang 

sama atau memerlukan server yang terpisah dalam pembuatan aplikasi 

laporan.  

2.  Aplikasi transaksi online terpisah dari aplikasi pembacaan seperti proses 

analisis database secara online, data smarts atau data warehouse.  

3. Memungkinkan otonomi yang besar. Pengguna dapat bekerja dengan 

meng-copy data pada saat tidak terkoneksi kemudian melakukan 

perubahan untuk dibuat database baru pada saat terkoneksi  

4. Data dapat ditampilkan seperti layaknya melihat data tersebut dengan 

menggunakan aplikasi berbasis Web  

5. Meningkatkan kinerja pembacaan  

6. Membawa data mendekati lokasi individu atau kelompok pengguna. Hal 

ini akan membantu mengurangi masalah karena modifikasi data dan 

pemrosesan query yang dilakukan oleh banyak pengguna karena data 

dapat didistribusikan melalui jaringan dan data dapat dibagi berdasarkan 

kebutuhan masing-masing unit atau pengguna.  

7. Penggunaan replikasi sebagai bagian dari strategi standby server.  



Politeknik Telkom Sistem Tersebar 

 

 
                                                                                                               89 
                                                                                    PAGE 10 

 

Replikasi dapat digunakan apabila sebuah organisasi atau perusahaan didukung 

oleh hardware dan aplikasi sofware dalam sebuah sistem yang tersebar. 

Aplikasi yang berbeda mempunyai kebutuhan yang berbeda untuk otonomi 

dan konsistensi data. Replikasi diperlukan dalam sistem tersebar apabila 

berikut ini:  

 

1. Meng-copy dan mendistribusikan data dari satu atau lebih lokasi  

2. Mendistribusikan hasil copy data berdasarkan jadwal  

3. Mendistribusikan perubahan data ke server lain  

4. Memungkinkan beberapa pengguna di beberapa lokasi untuk melakukan 

perubahan dan kemudian menggabungkan data yang telah dimodifikasi  

5. Membangun aplikasi data yang menggunakan perlengkapan online maupun 

offline  

6. Membangun aplikasi Web sehingga pengguna dapat melihat volume data 

yang besar.  

6.1.1 Merencanakan Replikasi  

Perencanaan yang baik sebelum replikasi dapat memaksimalkan 

konsistensi data, meminimalkan kebutuhan jaringan dan menghindari 

beberapa masalah.  

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan replikasi :  

1. Kebutuhan data yang akan diubah dan siapa yang mengubah  

2. Pendistribusian data memerlukan konsistensi, otonomi dan 

kesinambungan  

3. Kelengkapan replikasi yang meliputi kebutuhan user, infra struktur teknik, 

jaringan dan keamanan serta karakteristik data  

4. Jenis replikasi dan pilihannya  

5. Topologi replikasi dan bagaimana mewujudkannya agar sesuai dengan 

jenis replikasi  

6.1.2 Jenis – jenis Replikasi  

6.1.2.1 Snapshot replication  

Mendistribusikan data yang dapat dilihat pada saat tertentu tanpa 

melakukan update. Biasanya digunakan pada saat memerlukan tampilan data 

seperti : daftar harga, katalog, data yang digunakan untuk pengambilan 

keputusan. Data-data ini sifatnya hanya ‗Read only‘.  

Replikasi ini membantu pada saat :  

• data sebagian besar statis dan tidak sering berubah  

• dapat menerima copy data yang telah melewati batas waktu yang 

ditentukan  

• datanya sedikit  
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6.1.2.2 Transactional replication  

Memelihara kekonsistenan transaksi yang terjadi  

6.1.2.3 Merge replication  

Merge replication memungkinkan pengguna bekerja dan merubah data sesuai 

dengan wewenangnya. Pada saat server tidak dikoneksikan ke seluruh lokasi 

dalam topologi, replikasi merubah ke nilai data yang sama. 

6.2 Konsistensi dalam Sistem Tersebar 
Konsistensi semantik merupakan kriteria penting dalam evaluasi sistem 

berkas yang menunjang berkas berbagi. Konsistensi semantik menunjukkan 

karakteristik sistem yang menspesifikasi semantik dari pengguna ganda yang 

mengakses berkas yang sama secara simultan. Konsistensi semantik 

berhubungan langsung dengan algoritma pada proses sinkronisasi. 

Beberapa contoh penting konsistensi semantik sebagai berikut: 

1.  UNIX Semantics. Apa yang ditulis pengguna pada sebuah open 

berkas dapat dilihat pengguna lain yang juga sedang membuka berkas 

yang sama Sharing memungkinkan pengguna untuk berbagi pointer 

2. Session Semantics. Apa yang ditulis pengguna pada sebuah open 

berkas tidak dapat dilihat pengguna lain yang juga sedang membuka 

berkas yang sama. Setelah berkas itu di-close, perubahan yang terjadi 

karena ada pengguna yang menulis berkas dapat dilihat.  

3. Immutable-Shared Files Semantics. Sebuah immutable berkas 

tidak dapat dimodifikasi. Walaupun beberapa pengguna mengakses 

immutable file, isi berkas tidak dapat diubah. 

 

Model konsistensi pada data yang di share sulit diterapkan secara efisien, 

dalam beberapa kesempatan penggunaan model yang sederhana dapat juga di 

pakai, karena lebih mudah dalam implentasinya. Salah satunya adalah model 

client-centric consistency, dimana proses model ini menitikberatkan pada 

pendekatan single client (client tunggal). Didalam sistem tersebar yang menjadi 

pemikiran pertama adalah bagaimana mengelola replika. Baru tahap 

berikutnya adalah menjaga agar server replika tetap konsisten. Dua jenis 

model konsistensi adalah : 

1. Model konsistensi berpusat pada data  (Data-Centric Concistency 

Models) 

2. Model konsistensi berpusat pada client 
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Gambar  6.1 a.) A distributed System for replication-aware distributed 

objects. b.) distributed System responsible for replica management 

6.2.1 Model konsistensi berpusat pada data  (Data-Centric 

Concistency Models)   

Model Konsistensi ini menitik beratkan pada proses Read dan Write 

dalam kaitan dengan Read dan Write operasi pada data yang di-share. 

Hal ini disebut sebagai data store.contoh ; shared fileSystem, memory 

space, database. Setiap proses dapat mengakses data dari media 

penyimpanan sesungguhnya memiliki salinan (copy) data dari media 

penyimpanan yang sesungguhnya secara lokal. Konsistensi model 

terjadi antara proses dan penyimpanan data, jika proses berjalan 

sebagaimana mestinya maka penyimpanan data berfungsi 

sebagaimana mestinya juga. 

Model konsistensi dapat membatasi nilai pada saat proses Read 

sehingga proses pengembalian data data dapat dilakukan. Beberapa 

diantaranya dibatasi, semakin terbatas pembatasan nilai yang ada 

semakin mudah diterapkan. 

Pembatasan konsistensi meliputi beberapa tahap. Apapun proses 

bacaan pada satu item data data x kembalikan satu nilai sesuai 

dengan hasil dari yang paling terbaru dituliskan item data x. 

Pembatasan ini membutuhkan model konsistensi. Ini mengasumsikan 

keberadaan dari waktu global absolut, dan sangat mungkin di 

implementasikan 

Sebagai ilustrasi perilaku proses R(x) untuk proses Read pada data x 

yang memunculkan hasil k. Di mana W(x) merupakan proses Write. 

 

P1 W(x)a    P1     W(x)a 

 

P2   R(x)a P2.                 R(x)Nil      R(x)a 
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(a)                                                 (b)  
Gambar 6.2 (a) pembatasan konsistensi (b) tidak menggunakan 

pembatasan konsistensi 

6.2.1.1 Sequential Consistency and Linearizability 

Sequential consistency (Lamport, 1979): digunakan untuk shared memory pada 

sistem multiprosesor. Dalam data store dikatakan sequentialy consistent apabila 

memeenuhi kondisi berikut ; Hasil dari tiap eksekusi  adalah sama jika operasi  

read dan write untuk seluruh proses di data store diekseskusi  pada beberapa  

perintah yang terurut (sequential) dan operasi untuk setiap proses terlihat 

pada urutan yang diperintah secara spesifik oleh program. Sebagai ilustrasi ada 

4 proses mengeksekusi data yang sama yaitu x. Digambar proses P1 

melakukan operasi W(x)a terhadap x. Begitupula untuk proses P2 dengan 

meerubah nilai dari x menjadi b. Proses P3 dan P4 awalnya membaca nilai b, 

kemudian membaca nilai a. Dengan kata lain proses write p2 terlihat 

mengambil posisi sebelum P1.   

 

P1   W(x)a    P1    W(x)a 

 

P2         W(x)b   P2           W(x)b     

 

P3        R(x)b       R(x)a P3                  R(x)b              R(x)a 

 

P4                     R(x)b  R(x)a P4                        R(x)a       R(x)b 

 

(a)                                                 (b)  
Gambar 6.2 (a)konsistensi secara terurut, namun konsisten (b) 

tidak menggunakan keterurutan konsistensi 

 

 

6.2.1.2 Causal Consistency 

Causal consistency lebih lemah dibandingkan sequential consistency. 

Causal consistency (Hutto and Ahamad, 1990), proses penulisan 

(write) harus terlihat pada perintah yang berbeda dan pada mesin 

yang berbeda. Jadi sistem menggunakan causal consistency jika Write  

berpotensi yang disebabkan saling terkait di lihat oleh node didalam 

sistem dengan perintah yang sama. Kebersamaan write akakn terlihat 

di dalam perintah yang berbeda pada node yang berbeda. Disinilah 

letak kelemahannya dibandingkan dengan sequential consistency, yang 
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membutuhkan node-node untuk melihat proses write pada pesanan 

yang sama.  

Ketika suatu node melaksanakan suatu operasi read yang diikuti oleh 

proses write, kedua operasi disebut causal consistency karena nilai 

yang disimpan oleh write tergantung atas hasil dari read. Dengan cara 

yang sama, suatu operasi read adalah oleh dihubungkan dengan satu 

proses sebelumnya yaitu write yang disimpan dari data yang yang 

diambil dari operasi read. Operasi yang tidak menyebabakan 

keterkaitan seperti ini disebut concurrent. 

 

P1   W(x)a                                 W(x)c                               1     

P2                    R(x)a      W(x)b                                           2 

P3                    R(x)a                              R(x)c        R(x)b    3 

P4                    R(x)a                              R(x)b        R(x)c  

 

 

Gambar 6.3 urutan ini menyebabkan causal consistency, namun 

tidak dengan penyimpanan yang terurut. 

 
Gambar 6.4 violation of  a causally-consist disebabkan write b ke x 

tidak tergantung pada operasi read dari x 

6.3 Model konsistensi berpusat pada client (Client-centric 

consistency model) 
Kita berasumsi bahwa tidak ada proses update secara simultan terhdap 

penyimpanan data, atau ketika terjadi proses tersebut bisa dengan mudah 

diselesaikanbmereka terjadi mereka dapat seca dengan mudah dipecahkan, 

dan kebanyakan operasinya tersebut  melibatkan pembacaan data. 

Kita perhatikan untuk Domain Name System atau World Wide Web; 

1. Di dalam sistem ini, mayoritas operasi itu terbaca, dan sangat utama 

semua menulis dilaksanakan oleh penguasa pusat (pemilik-pemilik 

halaman web, hostmasters), jadi kita tidak pernah mempunyai write-write 

conflicts. 
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2. Jika tidak ada update berlangsung dalam jangka waktu lama, semua replika 

akan secara berangsur-angsur dijadikan  konsisten (data lama akan di 

hapus dari cache). 

Proses ini disebut sebagai eventual consistency. 

 
 

Gambar 6.5 hal dasar seorang pengguna mengakses replika yang 

berbeda dalam database terdistribusi 

6.4 Protokol-protokol untuk konsistensi 
Protokol pada konsistensi digunakan untuk menguraikan lebih dalam 

mengenai model konsistensi. Ada tiga protokol yaitu : 

 Primary-Based Protocols 

  Remote-Write Protocols & Local-Write Protocols 

  Replicated-Write Protocols 

  ActiveReplication & Quorum-Based Protocols 

  Cache-coherence Protocols 
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Rangkuman 

 
 

 

 

 

1. Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan 

pendistribusian data dan objek-objek dan melaksanakan sinkronisasi 

antara objek sehingga konsistensi data dapat terjamin.  

2. Keuntungan replikasi tergantung dari jenis replikasi tetapi pada 

umumnya replikasi mendukung ketersediaan data setiap waktu dan 

dimanapun diperlukan. Secara garis besar ada dua yaitu reliability dan 

performance. 

3. Reliability maksudnya : Satu sistem, atau bahkan lebih dari satu, 

dapat terjadi tabrakan tanpa akses ke data yang mengalami 

interrupt.Memiliki salinan data dan mengijinkan data yang corrupt agar 

mudah dalah proses pendeteksian dan perbaikan. 

4. Performance maksudnya. beberapa salinan data dapat membantu dari 

sisi skala sehingga mampu menangani sistem yang lebih besar 

menangani client. 

5. Keuntungan replikasi lainnya adalah : 

a. Memungkinkan beberapa lokasi menyimpan data yang sama. 

Hal ini sangatberguna pada saat lokasi-lokasi tersebut 

membutuhkan data yang sama atau memerlukan server 

yang terpisah dalam pembuatan aplikasi laporan.  

b.  Aplikasi transaksi online terpisah dari aplikasi pembacaan 

seperti proses analisis database secara online, data smarts 

atau data warehouse.  

c. Memungkinkan otonomi yang besar. Pengguna dapat 

bekerja dengan meng-copy data pada saat tidak terkoneksi 

kemudian melakukan perubahan untuk dibuat database baru 

pada saat terkoneksi  

d. Data dapat ditampilkan seperti layaknya melihat data 

tersebut dengan menggunakan aplikasi berbasis Web  

e. Meningkatkan kinerja pembacaan  

f. Membawa data mendekati lokasi individu atau kelompok 

pengguna. Hal ini akan membantu mengurangi masalah 
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karena modifikasi data dan pemrosesan query yang 

dilakukan oleh banyak pengguna karena data dapat 

didistribusikan melalui jaringan dan data dapat dibagi 

berdasarkan kebutuhan masing-masing unit atau pengguna.  

g. Penggunaan replikasi sebagai bagian dari strategi standby 

server.  

6. Replikasi dapat digunakan apabila sebuah organisasi atau perusahaan 

didukung oleh hardware dan aplikasi sofware dalam sebuah sistem 

yang tersebar.  

7. Aplikasi yang berbeda mempunyai kebutuhan yang berbeda untuk 

otonomi dan konsistensi data. 

8. Replikasi diperlukan dalam sistem tersebar apabila berikut ini:  

a. Meng-copy dan mendistribusikan data dari satu atau lebih 

lokasi  

b. Mendistribusikan hasil copy data berdasarkan jadwal  

c. Mendistribusikan perubahan data ke server lain  

d. Memungkinkan beberapa pengguna di beberapa lokasi untuk 

melakukan perubahan dan kemudian menggabungkan data 

yang telah dimodifikasi  

e. Membangun aplikasi data yang menggunakan perlengkapan 

online maupun offline  

f. Membangun aplikasi Web sehingga pengguna dapat melihat 

volume data yang besar.  

9. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan 

replikasi : 

a. Kebutuhan data yang akan diubah dan siapa yang mengubah  

b. Pendistribusian data memerlukan konsistensi, otonomi dan 

kesinambungan  

c. Kelengkapan replikasi yang meliputi kebutuhan user, infra 

struktur teknik, jaringan dan keamanan serta karakteristik 

data  

d. Jenis replikasi dan pilihannya  

10. Topologi replikasi dan bagaimana mewujudkannya agar sesuai dengan 

jenis replikasi 

11. Jenis-jenis replikasi : 

a.  Snapshot replication 

b. Transactional replication 

c. Merge replication 

12. Konsistensi semantik merupakan kriteria penting dalam evaluasi 

sistem berkas yang menunjang berkas berbagi. 
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13. Beberapa contoh penting konsistensi semantik sebagai berikut: 

a.  UNIX Semantics.  

b. Session Semantics.  

c. Immutable-Shared Files Semantics.  

14. Dua jenis model konsistensi adalah : 

a. konsistensi berpusat pada data  (Data-Centric 
Concistency Models) 

b. konsistensi berpusat pada client 
15. Protokol pada konsistensi digunakan untuk menguraikan lebih dalam 

mengenai model konsistensi. Ada tiga protokol yaitu : 

a. Primary-Based Protocols 

i.  Remote-Write Protocols & Local-Write Protocols 

b. Replicated-Write Protocols 

i. ActiveReplication & Quorum-Based Protocols 

c. Cache-coherence Protocols 
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7 Toleransi Kesalahan dan Keamanan  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overview 

 

Mengacu kepada kemampuan System untuk terus berfungsi setelah adanya 

kegagalan software atau hardware. Fault tolerance dapat dicapai melalui dua 

pendekatan: hardware, redundancy, software recovery. 

Seperti yang telah diketahui pada umumnya bahwa protocol TCP/IP secara 

fakta merupakan standar untuk  open System data communication dan 

interoperability.  Karena itu di bab ini juga diurakin Security  di dalam lingkungan 

TCP/IP. 

   

 

 

Tujuan 
 

1. Siswa memahami tujuan dari tolerasni kesalahan sistem terdistribusi. 

2. Siswa memahami tujuan kemanana sistem terdistribusi. 
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7.1 Toleransi Kesalahan 
Untuk memahami peran dari toleransi kesalahan di dalam sistem 

tersebar, kita kebutuhan pertama untuk melihat lebih dekat pada apa 

yang itu benar-benar berarti karena suatu sistem tersebar untuk 

toleransi terhadap kesalahan-kesalahan. Toleran kesalahan adalah 

betul-betul dihubungkan dengan apakah menyebut sistem yang 

ketergantungan.  

 
7.1.1 Komponen Toleransi Kesalahan 

Sistem dikatakan gagal (fail) apabila tidak mampu memenuhi 

spesifikasi tekniknya.  Sistem Komputer dapat gagal karena kesalahan 

beberapa komponen seperti: processor, memory, I/O device, cable 

atau software. 

Kesalahan dapat diklasifikasikan sebagai: transient, intermittent, 

permanent. Kesalahan transient terjadi sekali dan kemudian 

menghilang.  Jika operasi diulangi, kesalahan tidak muncul.  Kesalahan 

intermittent terjadi kemudian menghilang, lalu muncul lagi, lalu 

menghilang lagi, dan seterusnya.  Contohnya seperti hubungan 

konektor yang loggar.  Keslahan permanent terjadi seterusnya sampai 

komponen yang fault diperbaiki. Contoh chips terbakar, software 

bugs, disk head crash. 

Tujuan perancangan dan pembuatan toleransi kesalahan adalah 

menjamin bahwa System secara keseluruhan mampu terus berfungsi 

secara benar meskipun fault terjadi.  Jadi disini tidak mensyaratkan 

individual komponen yang sangat reliable. 
7.1.2 Systems Failures 

Keandalan sistem (System reliability) sangat penting di dalam sebuah 

sistem terdistribusi karena di dalam System tersebut terkandung 

sejumlah besar komponen dan kemungkinan terjadinya kegagalan 

sangat besar. 

Fault atau kesalahan suatu sistem dapat dibedakan menjadi: Fail-silent 

faults dan Bizantine Faults.  Fail-silent faults atau fail stop faults : sistem 

berhenti dan tidak memberikan respon terhadap masukan yang ada.   

Bizantine Faults : sistem terus bekerja meskipun fault dan 

memberikan hasil yang salah. 

Sistem yang mempunyai sifat dalam kondisi normal bekerja akan 

memberikan respon terhadapat input dalam waktu terbatas yang 

telah diketahui disebut sistem Synchronous. 
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Sistem yang tak punya sifat seperti itu disebut sistem Synchronous. 

Sistem aSynchronous sangat sulit dikelola dibandingkan dengan 

Synchronous. 

7.1.3 Penggunaan Redudancy 

Pendekatan umum fault tolerance (toleransi terhadap kegagalan) 

adalah menggunakan redundancy. 3 jenis redundancy: Information 

redundancy, Time redundancy, physical redundancy.   

7.1.3.1 Information redundancy 

Metoda ini menambahkan extra bit untuk membuat sedemikian 

hingga dapat merecovery informasi yang telah rusak. Contoh 

Hamming code ditambahkan pada transmitted data. 

7.1.3.2 Time redundancy 

Sebuah operasi dilakukan dan kemudian jika diperlukan diulangi 

lagi. Contoh, penggunaan atomic transaction. Jika transaction 

dibatalkan, proses tersebut dapat diulangi lagi tanpa menimbulkan 

masalah. Metoda ini sangat bermanfaat jika fault-nya adalah 

transient atau intermittent. 

7.1.3.3 Physical redundancy 

Pendekatan ini menggunakan penambahan perangkat ekstra. 

Sebagai contoh ekstra processor dapat ditambahkan ke System 

sehingga jika beberapa processor rusak maka System secara 

keseluruhan masih dapat berfungsi dengan benar. Ada dua cara 

untuk mengelola ekstra processor tersebut: activereplication dan 

primary backup. 

7.1.4 Toleransi Kesalahan dengan menggunakan 

ActiveReplication 

Pada teknik ini semua processor/device digunakan sepanjang waktu 

dan setiap device memiliki replikasinya masing-masing sehingga dapat 

menyembunyikan fault dengan penuh. 
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Gambar 7.1 contoh dari ActiveReplication 

 

Gambar 3.1 menunjukkan sinyal melalui device A,B,C secara 

berurutan. Setiap device memiliki 3 replikasi. Dan setiap replikasi 

diikuti sebuah voter. Setiap voter memiliki 3 input dan satu output. 

Jika dua atau tiga input sama, maka output sama dengan input.  Jika 3 

input berbeda hasil output tak terdefinisi. 

Misalkan element A2 gagal. Setiap voter V1, V2 dan V3 mendapatkan 

2 masukan identik yang benar dan sebauh salah, tetapi Voter tetap 

menghasilkan output yang benar untuk masukan tahap berikutnya. 

Sehingga pada dasarnya efek A2 tidak berpengaruh secara 

keseluruhan System. 

 

7.1.5 Toleransi Kesalahan dengan menggunakan Primary Backup 

Pada metoda ini setiap saat hanya ada satu server sebagai 

primary yang bekerja. Jika primary server gagal maka backup server 

akan mengambil alih. 
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CLIENT
2. Do Work

PRIMARY

4. Do Work

BACK-UP

1. Request

6. Replay

3. Update

5. Ack

 
 

Gambar 7.2 : Contoh Primary Back-up pada operasi Write 

7.2 Keamanan Sistem Tersebar 
7.2.1 Kemanan Terhadap Infrastruktur 

a. Security untuk Host dan Aplikasinya 

Perlindungan terhadap semua ancaman dengan hanya 

berdasarkan Host sangat sulit diterapkan. Untuk melindungi 

infrastruktur kita harus menerapkan perlindungan/Security 

berdasarkan Layer.  Kita seharusnya membangun pertahanan yang 

sesuai yang berada di dalam sistem sehingga penyusup yang mungkin 

bisa mengakses salah satu bagian dari sistem tidak akan secara 

otomatis dapat mengakses bagian lain dari sistem tersebut. 

Akses terhadap host yang berisi informasi rahasia membutuhkan 

pengontrolan yang hati-hati.  Host di dalam sistem jaringan kita 

sebaiknya diinventarisir dan dilakukan klasifikasi jenis perlindungan 

atau Security yang sesuai. 

 

b. Network Security 

Tujuan dari network Security adalah penyediaan availability, 

integrity dan Confidentiality. 

Atau dengan kata lain network Security mempunyai tiga karakteristik 

yaitu availability, integrity dan Confidentiality. Sistem dan lingkungan 

yang berbeda akan berbeda pula dalam penekanan pada setiap dari 

ketiga karakteristik tersebut. 

Sebagai contoh Internet Service Provider (ISP) lebih menaruh 

perhatian pada Confidentiality dan integrity. Untuk lembaga keuangan 

seperti perbankan menekankan pada semua ketiga karakteristik 

tersebut, tetapi dengan tekanan khusus pada aspek integrity dari data 

yang dipertukarkan. 

c. Availability 
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Availability menjamin bahwa informasi dan layanan dapat diakses 

dan berfungsi dengan benar (accessible and functional) pada saat 

dibutuhkan. 

Untuk menyediakan jaringan dengan availability yang tinggi, maka 

harus dijamin bahwa Security proses adalah handal (reliable) dan 

responsif. Sistem dan software termasuk System Security yang 

modular perlu saling Interoperable. 

Sistem yang mempunyai availability yang tinggi mempunyai 

karakteristik antara lain mempunyai MTBF (Mean Time Between 

Failur) yang panjang dengan dukungan redundant power suplay dan hot-

swappable module. 

d. Integrity 

Integrity (keutuhan) menjamin bahwa informasi atau software 

adalah lengkap, akurat dan otentik. Dengan integrity orang atau 

proses yang tak berhak tak bisa membuat perubahan pada sistem. 

Untuk network entegrity kita perlu menjamin bahwa message yang 

diterima adalah sama dengan message yang dikirim.  Isi dari message 

harus lengkap dan tak dimodifikasi, dan 

link antara sumber dan tujuan node valid.  Connection integrity dapat 

disediakan oleh cryptography dan routing control. 

e. Confidentiality 

Confidentiality (kerahasiaan) melindungi informasi sensitif dari 

penyingkapan/pengaksesan yang tak berhak. Cryptography dan access 

control digunakan untuk melindungi kerahasiaan. 

Usaha penerapan perlindungan kerahasiaan tergantung pada 

sensitivitas dari informasi dan kemungkinan sifat pengamat atau 

penyusup. 

7.2.2 Access Control 

Access Control adalah proses pembatasan hak untuk penggunaan 

sumber-sumber sistem.  Ada tiga jenis control untuk pembatasan 

akses: Administration control berdasarkan kebijakan organisasi. 

Physical control misalkan pembatasan akses ke node jaringan, 

perlindungan pengkabelan jaringan, dan sebagainya.  Logical control 

berdasarkan access control list, communication control and cryptography. 

Access control  berdasarkan pengujian identitas (Authentication) dan 

kemudian penjaminan hak akses berdasarkan identitas (Authorization).  

Akses dapat dijaminkan kepada orang, mesin, layanan atau program. 
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7.2.2.1 Authentication 

Authentication adalah pengujian identitas yang diklaim oleh 

pemakai, proses atau device. Authentication menjamin hak akses 

berdasarkan identitas. Confidentiality dan integrity tak akan 

berlangsung bila identitas pemakai data tersebut tidak lolos uji. 

Tingkatan Authentication yang diperlukan untuk sebuah System 

ditentukan oleh kebutuhan keamanan (Security) yang diperlukan oleh 

organisasi. Sebagai contoh transaksi keuangan sangat membutuhkan 

Authentication. Contoh lemah bentuk  Authentication adalah 

penggunaan IP address untuk menentukan identitas. 

Faktor Authentication adalah sebagai berikut: What a person 

knows. Contohnya adalah passwords dan Personal Identification 

Numbers (PIN). 

What a persons has. Contohnya adalah hardware atau software 

token seperti smart card, SecureID. 

What a persons is. Sebagai contoh misalnya biometric 

Authentication. Sistem yang sangat membutuhkan Authentication 

membutuhkan minimal dua faktor tersebut di atas. Saat ini sudah 

tersedia beberapa protocol untuk keperluan jaringan (network) 

Authentication seperti : TACACS+ ( Terminal Access Controller Access 

System), Kerberos dan RADIUS (Remote Access Dial In User Service).  

TACACS+ mendukung banyak protocol seperti IP, AppleTalk, X.25 

PAD, NetBIOS. RADIUS adalah standard terbuka yang didukung 

banyak vendor. RADIUS adalah pilihan terbaik untuk linkungan 

jaringan beraneka ragam.  RADIUS menggunakan UDP dan hanya 

bekerja pada jaringan IP. Sedangkan Kerberos dapat digunakan untuk 

network authentification dan host authentification.  

Kekuatan dari teknik yang digunakan untuk pengujian sebuah 

identitas tergantung pada sensitivitas dari informasi yang diakses dan 

kebijakan organisasi penyedia akses tersebut. 

Sebuah router dapat dibuat sedemikian rupa sehingga satu 

sama lain bisa dapat saling melakukan Authentication.  Authentication 

sebuah router menjamin bahwa updating routing berasal dari sumber 

yang diketahui dan tidak dimodifikasi atau rusak. 

7.2.2.2 Authorization 

Authorization adalah hak yang dijamin oleh suatu utilitas agar 

mampu mengakses layanan atau informasi untuk identitas khusus 

atau sekelompok identitas. Untuk System yang sangat tinggi tingkat 

keamanannya, default otorisasinya adalah tidak dapat akses. 

Sedangkan untuk System publik, otorisasinya adalah sebagai tamu 
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(guest) atau pemakai anonym. Authentication adalah kunci untuk 

menjamin bahwa hanya pemakai yang telah mempunyai hak 

(authorized user) yang dapat mengakses informasi. 

7.2.2.3 Accounting 

Accounting adalah rekaman dari aktivitas jaringan dan akses sumber 

informasi.  Dari perspektif keamanan, accounting dapat digunakan 

untuk pendeteksian dan analisa kejadian yang terkait dengan 

keamanan jaringan. 

7.2.3 Keamanan pada jaringan TCP/IP 

Jaringan Internet tidak menjamin adanya privasi atau integritas data. 

Sehingga data perlu dienkripsi sebelum ditransmisikan dan di-dekripsi 

saat diterima di penerima. 

7.2.3.1 Cryptography  

Cryptography adalah teknik penulisan dan pembacaan kode atau 

sandi rahasia (cipher). 

Cryptography digunakan untuk pengamanan informasi agar informasi 

tetap privasi dan untuk meng-authenticate identitas pengirim atau 

penerima informasi.  Cryptography dapat juga menyediakan 

keutuhan (integrity) informasi, sebab ia hanya mengijinkan orang 

atau proses yang berhak yang bisa mengakses informasi, dan dapat 

mendeteksi kerusakan atau perubahan informasi asli. 

Ada tiga kategori fungsi Cryptography yaitu: symatric key, asymatic 

key dan hash function. Hampir kebanyakan dari algoritma fungsi 

tersebut merupakan pengetahuan umum dan telah teruji oleh 

banyak ahli. Kekuatan keamanan dari kategori tersebut tergantung 

pada kekuatan algoritma dan kekuatan key (kunci).  Key adalah 

sebuah deretan yang digunakan oleh proses matematik dari 

penulisan kode (enchipering) dan penguraian kode (denchipering) 

informasi.   Hash function tidak menggunakan key. 

Enkripsi (enkription) adalah sebuah proses pengubahan bentuk 

informasi asli dalam bentuk text atau numerik (disebut plain text) 

ke dalam bentuk yang tak dimengerti (disebut chipper text) 

menggunakan algoritma konversi yang terdefinisi baik (dan 

reversible) dan menggunakan sebuah predefined bit value (yang 

disebut key). Key menyediakan sebuah nilai awal untuk algoritma 

enkripsi. Proses kebalikan enkripsi disebut dengan dekripsi. 

Untuk mempertukarkan pesan yang terenkripsi, pihak yang terlibat 

harus setuju pada algoritma yang akan digunakan dan kunci untuk 

algoritma tersebut. 
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a. Symmetric Cryptography  

Symmetric Cryptography menggunakan kunci yang sama 

untuk proses enkripsi dan dekripsi informasi. Setiap pasang 

pemakai menggunakan bersama-sama sebuah key untuk 

pertukaran pesan/message.  Dan mereka harus tetap 

menjaga kerahasiaan key yang digunakan. 

Contoh Symmetric Cryptography: 

 Data Encryption Standard (DES) 

 Triple DES (3DES) 

 International Data Encryption Algorithm (IDEA) 

 Rivest Cipher 4 (RC4) 

Karakteristik algoritma symmetric Cryptography adalah 

cepat dan dapat mengenkripsi banyak informasi dalam 

waktu yang singkat. 

 

b. Asymmetric Cryptography  

Asymmetric Cryptography dikenal juga sebagai public key 

Cryptography.  Algoritma ini menggunakan sepasang key yang 

secara matematik saling terkait, tetapi diberikan hanya satu 

key.  Satu key digunakan untuk enkripsi dan key yang lain 

untuk dekripsi.  Salah satu kunci tetap dijaga rahasia dan key 

yang lain di distribusikan secara umum. 

Pengirim message/pesan dapat menggunakan public key milik 

penerima untuk mengenkripsi message dan penerima 

menggunakan private key untuk mendekripsi message. 

Beberapa contoh algoritma asymmetric key : 

 Diffie –Hellman 

 Digital Signature Algorithm (DSA) 

 Elliptic Curve CryptoSystem (ECC) 

Algoritma asymmetric key sangat membutuhkan perhitungan 

yang sangat intesif, juga tidak praktis untuk digunakan 

mengenkripsi dan mengdekripsi data/informasi dalam jumlah 

besar. 

c. Hash Function 

Hash Function digunakan untuk memadatkan message yang 

mempunyai panjang variable ke dalam sebuah kode yang 

panjangnya tetap (disebut sebagai hash atau message digest). 
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Algoritma yang berbeda akan menghasilkan panjang hash yang 

berbeda pula. Contoh Hash Function: 

· Message Digest 5 (MD5) 

· Secure Hash Algorithm (SHA) 

· Haval 

Hash adalah merupakan sebuah cryptographic checksum yang 

digunakan untuk penyediaan sebuah integrity check pada message. 

Pengirim menghitung Hash message aslinya dan mengirimkannya 

dengan message yang telah terenkripsi. Penerima mendekripsi 

message dan juga menghitung Hash nya. Jika Hash dari pengirim 

sama dengan Hash di penerima, maka penerima akan yakin 

bahwa message yang diterima adalah lengkap dan tak berubah. 

Penghitungan Hash dari message dan enkripsi hash dengan 

private key pengirim dapat membentuk sebuah tanda tangan 

digital (digital signature). Pengirim menempelkan tanda tangan 

digital ke message.  Penerima memisahkan tanda tangan digital 

dan mendekripsikannya dengan public key pengirim. Hash 

message yang diterima kemudian dihitung, dan jika sama dengan 

hash yang dikirim berarti message yang diterima adalah otentik 

dari pengirim. 

7.2.4 Application Layer Security 

Application Layer Security menyediakan keamanan end-to-end dari 

aplikasi pada satu host ke aplikasi pada host lainnya.  Skema ini tidak 

memperhitungkan mekanisme transport dibawahnya. Layer ini 

menyediakan secara lengkap persyaratan keamanan, kelengkapan, 

kerahasiaan.  Beberapa contoh Application Layer Security seperti : 

Pretty Good Privacy (PGP) dan Secure Hypertext Transfer Protocol (S-

HTTP). 

7.2.4.1 Pretty Good Privacy (PGP)  

Digunakan untuk privasi dan tanda tangan digital dari message 

email. PGP menyediakan endto-end Security dari pengirim ke 

penerima. 

7.2.4.2 Secure Hypertext Transfer Protocol (S-HTTP) 

S-HTTP dirancang untuk menyediakan keamanan aplikasi Web. S-

HTTP merupakan protocol keamanan berdasarkan message artinya 

message dapat diamankan secara individual.  S-HTTP menggunakan 

symmetric key dan menggunakan out-of-hand communication. 

7.2.5 Transport Layer Security 

Skema ini menyediakan keamanan process-to-process antara host. 

Hampir kebanyakan skema ini dirancang untuk TCP. 
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7.2.5.1 Security Sockets Layer (SSL) dan Transport Layer Security 

(TLS) 

SSL sangat luas dipakai di Internet untuk transaksi 

berdasarkan Web seperti pengiriman data credit card SSL dapat juga 

digunakan untuk protocol lainnya seperti Telnet, FTP, LDAP, IMAP 

dan SMTP tetapi ini tak umum dipakai. TLS adalah terbuka 

baerdasarkan standard IETF pada SSL 3.0. TLS didefinisikan di RFC 

2246, RFC 2712, RFC 2817, RFC 2818. 

SSL dan TLS tidak saling interoperability. SSL dan TLS 

menyediakan keamanan untuk TCP session tunggal.  Server dan 

browser harus mampu mendukung salah satu SSL atau TLS untuk 

membuat komunikasi Web yang aman. 

7.2.5.2 Secure Shell (SSH) 

SSH menyediakan remote login yang aman yaitu untuk keamanan 

Telnet session dan file transfer.  Protokol SSH menyediakan 

channel yang aman untuk shell session interaktif dan tunnelling pada 

aplikasi TCP yang lain. 

7.2.5.3 Filtering 

Packet filter dapat diimplementasikan pada router dan device Layer 3 

untuk mengontrol paket apakah akan diblok atau diteruskan pada 

setiap interface-nya. 

7.2.6 Network Layer Security 

Skema ini dapat diterapkan untuk keamanan trafik untuk semua 

aplikasi atau protocol transport pada Layer di atasnya. 

7.2.6.1 IP Security Protocol (IPSec) 

Protokol ini dapat menyediakan access control, 

Authentication, data integrity dan Confidentiality untuk setiap paket IP 

antara dua network node yang saling berkomunikasi. 

IPSec dapat digunakan antara dua host, antara sebuah 

gateway dan sebuah host atau antara dua gateway. Untuk 

implementasi IPSec tidak diperlukan modifikasi baik aplikasi dan 

protocol diatas network Layer dapat digunakan tanpa modifikasi. 

Hanya infrastruktur network Layer yang berubah seperti 

router, firewall dan di beberapa kasus diperlukan software client. IPSec 

secara lengkap transparan dari sudut pandang end-user.  

Implementasi secara lengkap IPSec terdapat pada RFC 2401.  

Protokol IPSec telah banyak didukung sangat luas oleh banyak 

vendor. 
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7.2.6.2 IPSec Architecture 

 

IPSec menyediakan tiga fungsi utama: 

 Authentication, disediakan melalui protokol Authentication 

Header (AH).  AH didefinisikan di RFC 2402 

 Authentication dan confidential (enkripsi), disediakan melalui 

protocol Encapsulation Security Payload (ESP).  ESP 

didefinisikan di RFC 2406. 

 Pertukaran Key, disediakan secara otomatius melalui 

protokol internet key exchange (IKE) atau manual. IKE 

didefinisikan di RFC 2409.  

IPSec menyediakan komunikasi yang aman antara dua 

endpoint yang disebut IPSec peer.  Komunikasi dengan multiple 

IPSec dapat ada diantara dua peer, dengan setiap komunikasinya 

mempunyai Security Association (SA) yang terpisah. Apabila ada 

end host pada private network yang terpisah ingin saling 

berkomunikasi, maka hanya router yang menghubungkan private 

network dengan public network yang perlu mendukung IPSec.  

IKE adalah protokol manajemen key yang digunakan dalam 

IPSec untuk membuat channel komunikasi yang aman dan 

otentik antara dua entitas dan untuk negosiasi SA dari IPSec. 

7.2.6.3 Security Association (SA) 

SA mendefinisikan bagaimana dua atau lebih pengguna IPSec akan 

menggunakan layanan keamanan dari protocol keamanan (AH atau 

ESP) untuk berkomunikasi yang direpresentasikan pada aliran data 

tertentu (particular flow).  SA berisi key rahasia yang digunakan 

untuk melindungi data dalam sebuah aliran dan waktu hidupnya (life 

time).  SA bersifat uni-directional (satu arah) dan unik per Security 

protocol (AH atau ESP).  SA diidentifikasi oleh tiga parameter: 

Security parameter index (SPI), IP destination addess  dan Security 

protocol identifier. 

IPSec mempunyai dua mode : 

 transport mode : keamanan yang disediakan IPSec adalah 

end-to-end. Pada mode ini hanya payload paket yang 

dienkripsi. 

 tunnel mode: digunakan jika IPSec peer adalah bukan tujuan 

akhir IP traffic. Jadi mode ini digunakan antara dua gateway 
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atau antara sebuah gateway dengan sebuah host. Pada mode 

ini keseluruhan paket IP dienkripsi. 

 

7.2.6.4 Filtering (Access Control List) 

Paket filter dapat diimplementasikan pada router dan device Layer 3 

untuk mengontrol sumber dan tujuan IP address yang 

diperbolehkan untuk melewati gateway.  Standart access list dapat 

mem-filter pada sources address.  Sedangkan extended access list 

dapat mem-filter protocol  ICMP, IGMP atau IP pada network Layer. 

7.2.7 Data Link Layer Security 

Skema ini bekerja berdasarkan point-to-point seperti melalui sebuah 

leased line atau frame relay permanent virtual circuit Perangkat 

hardware khusus ditambahkan pada setiap ujung link untuk 

melakukan enkripsi dan dekripsi. Kalangan militer, pemerintah dan 

perbankan sangat umum menggunakan pendekatan ini. Skema ini 

tidak sesuai untuk jaringan yang besar. 

Keuntungan metoda ini yaitu penyusup tidak bisa menentukan  

alamat pengirim atau penerima. 

7.2.8 Firewall 

Firewall umumnya ditempatkan pada batas network untuk  

membangun batas pinggir keamanan (Security).  Firewall digunakan 

untuk melindungi internal network dari akses eksternal yang tak 

diinginkan.  Firewall juga dapat digunakan secara internal untuk 

mengontrol akses jaringan pada spesifik bagian atau resources. 

Ada tiga jenis Firewall yang tersedia saat ini, yaitu : 

 Packet Filter. Jenis ini melihat protokol, alamat atau 

informasi port dalam setiap paket dan membuat keputusan 

apakah paket diteruskan atau tidak berdasarkan aturan 

tertentu. Contoh jenis ini adalah Access Control List (ACL) 

pada router. 

 Proxy Servers. Jenis ini menggunakan aplikasi khusus untuk 

setiap layanan yang akan diteruskan melalui firewall. Proxy 

menawarkan keamanan yang terbaik, tetapi pemakai harus 

mempunyai sebuah aplikasi untuk setiap layanan/service yang 

akan diproses oleh firewall.  Jenis ini memiliki performansi 

terlambat dibandingkan jenis lainnya. 
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 Stateful Inspection.  Jenis ini menganalisa semua Layer 

komunikasi, meng-ekstrak komunikasi yang relevan dan 

informasi application state dan secara dinamik 

mempertahankan state dari komunikasi dalam sebuah table. 

7.2.9 Access Control List 

Fungsi sebuah access control list akan tergantung pada konteks 

dimana ia digunakan.  Sebagai contoh, access list dapat : 

 Mengontrol akses jaringan yang dihubungkan ke sebuah router 

atau mendifinisikan jenis trafik tertentu yang diijinkan melewati 

ked dan dari jaringan. 

 Membatasi isi updating routing yang di‖ iklankan‖ oleh berbagai 

macam protocol routing. 

 Melindungi router itu sendiri dengan pembatasan akses ke 

layanan/service seperti SNMP dan Telnet. 

 Mendifinisikan trafik yang menarik untuk routing Dail-on-Demand. 

 Mendifinisikan fitur buffer dengan menentukan tingkat prioritas 

paket yang satu terhadap yang lain. 

 

Kriteria untuk penetuan aksi access list terhadap paket yang lewat 

dapat berdasarkan hanya pada source address atau source dan 

destination address, tipe protocol, spesifikasi port atau jenis layanan, 

atau jenis informasi lainnya yang umumnya berisi di dalam header 

Layer 3 dan Layer 4. 

Access list harus diterapkan pada interface pada router. Access list 

dapat diterapkan pada salah satu trafik datang (inbound) atau trafik 

keluar (outbound) pada sebuah spesifik interface. 

Kita dapat mempunyai sebuah access list per protocol, per interface, 

per direction/arah. Jadi sebagai contoh, kita dapat memiliki sebuah 

access list untuk trafik IP keluar dan satu buah  lagi access list untuk 

trafik IP masuk yang diterapkan pada interface yang sama. 

Ada beberapa jenis access list untuk protokol IP , yaitu: 

 Standard IP Access List. Jenis ini dapat digunakan untuk mem-

filter paket berdasarkan source IP address yang ada pada 

paket. 

 Extended IP Access List. Jenis ini dapat digunakan untuk 

mem-filter paket berdasarkan sources (sumber) dan 
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destination (tujuan) IP address yang ada pada paket bersama 

dengan specific protocol, source dan destination port. 

 Lock-and-Key Access List.  Disebut juga dengan Dynamic 

Access List dengan membuat Dynamic Entry. Access list ini 

dapat membuat entry sementara pada access list setelah 

user (pemakai) di otentifikasi. 

 Reflexive Access List. Access list ini secara otomatis membuat 

dan menghapus entry access list yang membolehkan trafik 

lewat berdasarkan IP session.  Reflexive Access List hanya 

mampu menangani aplikasi single-channel. 

 Context-base Access Control (CBAC) Jenis ini dapat digunakan 

bersama dengan berbagai macam aplikasi dan menyediakan 

tingkat keamanan yang lebih tinggi. 

 

Keterbatasan CBAC hanya mampu menangani layanan yang aktif 

pada standard port.  Sebagai contoh trafik yang menuju Web server 

yang aktif pada port selain standard http port (80) tak dapat dilindungi 

oleh CBAC. 

 
7.2.10 Network Address Translation (NAT) 

NAT adalah mekanisme yang dapat digunakan untuk 

mentranslasikan / merubah IP address di dalam paket IP. Mekanisme 

tersebut dapat membuat suatu tempat (VLWH ) yang menggunakan 

IP address khusus (privat) dapat berkomunikasi dengan jaringan 

global Internet.  Jaringan yang menggunakan IP address khusus/privat 

tidak akan bisa berhubungan dengan jaringan global Internet bila 

tanpa menggunakan translasi IP address. 

NAT beroperasi pada sebuah devais yang menghubungkan 

dua jaringan bersama-sama.  Umumnya satu network menggunakan IP 

address berdasarkan RFC 1918 (Private address) sedangkan lainnya 

menggunakan IP address yang berlaku global. Mekanisme NAT 

sebenarnya dirancang bukan untuk maksud Security, tetapi dengan 

NAT akan membuat lebih sulit para hacker atau penyusup untuk 

mendapatkan sumber paket atau mendapatkan sources atau address 

destination aslinya.  NAT diuraikan secera lengkap pada dokumen 

RFC 2663. 
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Rangkuman 

 
 

 

1. Sistem dikatakan gagal (fail) apabila tidak mampu memenuhi 

spesifikasi tekniknya yaitu: processor, memory, I/O device, cable atau 

software. 

2. Kesalahan dapat diklasifikasikan sebagai: transient, intermittent, 

permanent.  

3. Tujuan perancangan dan pembuatan toleransi kesalahan adalah 

menjamin bahwa System secara keseluruhan mampu terus berfungsi 

secara benar meskipun fault terjadi.  Jadi disini tidak mensyaratkan 

individual komponen yang sangat reliable. 
4. Keandalan sistem (System reliability) sangat penting di dalam sebuah 

sistem terdistribusi karena di dalam System tersebut terkandung 

sejumlah besar komponen dan kemungkinan terjadinya kegagalan 

sangat besar. 

5. Fault atau kesalahan suatu sistem dapat dibedakan menjadi: Fail-silent 

faults dan Bizantine Faults.   

6. Sistem Synchronous adalah Sistem yang mempunyai sifat dalam 

kondisi normal bekerja akan memberikan respon terhadapat input 

dalam waktu terbatas yang telah diketahui disebut sistem 

Synchronous. 

7. Pendekatan umum fault tolerance (toleransi terhadap kegagalan) 

adalah menggunakan redundancy. 3 jenis redundancy: Information 

redundancy, Time redundancy, physical redundancy.   

8. Pada aactivereplication  semua processor/device digunakan sepanjang 

waktu dan setiap device memiliki replikasinya masing-masing sehingga 

dapat menyembunyikan fault dengan penuh. 

9. Pada metoda primary backup setiap saat hanya ada satu server 

sebagai primary yang bekerja. Jika primary server gagal maka backup 

server akan mengambil alih. 

10. Untuk melindungi infrastruktur kita harus menerapkan 

perlindungan/Security berdasarkan Layer.   

11. Tujuan dari network Security adalah penyediaan availability, integrity 

dan Confidentiality. 
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12. Availability menjamin bahwa informasi dan layanan dapat diakses dan 

berfungsi dengan benar (accessible and functional) pada saat 

dibutuhkan. 

13. Integrity (keutuhan) menjamin bahwa informasi atau software adalah 

lengkap, akurat dan otentik.  

14. Confidentiality (kerahasiaan) melindungi informasi sensitif dari 

penyingkapan/pengaksesan yang tak berhak. Cryptography dan access 

control digunakan untuk melindungi kerahasiaan. 

15. Access Control adalah proses pembatasan hak untuk penggunaan 

sumber-sumber sistem.   

16. Ada tiga jenis control untuk pembatasan akses: Administration control 

berdasarkan kebijakan organisasi. Physical control misalkan 

pembatasan akses ke node jaringan, perlindungan pengkabelan 

jaringan, dan sebagainya.  Logical control berdasarkan access control list, 

communication control and cryptography. 

17. Authentication adalah pengujian identitas yang diklaim oleh pemakai, 

proses atau device. 

18. Authentication menjamin hak akses berdasarkan identitas. 

Confidentiality dan integrity tak akan berlangsung bila identitas 

pemakai data tersebut tidak lolos uji. 

19. Tingkatan Authentication yang diperlukan untuk sebuah System 

ditentukan oleh kebutuhan keamanan (Security) yang diperlukan 

oleh organisasi.  

20. Faktor Authentication adalah sebagai berikut:  

a. What a person knows. 

b. What a persons has.  

c. What a persons is. 

21. Beberapa protocol untuk keperluan jaringan (network) Authentication 

seperti : TACACS+ ( Terminal Access Controller Access System), 

Kerberos dan RADIUS (Remote Access Dial In User Service).   

22. Authorization adalah hak yang dijamin oleh suatu utilitas agar mampu 

mengakses layanan atau informasi untuk identitas khusus atau 

sekelompok identitas.  

23. Authentication adalah kunci untuk menjamin bahwa hanya pemakai 

yang telah mempunyai hak (authorized user) yang dapat mengakses 

informasi. 
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24. Accounting adalah rekaman dari aktivitas jaringan dan akses sumber 

informasi.   

25. Cryptography adalah teknik penulisan dan pembacaan kode atau 

sandi rahasia (cipher). 

26. Ada tiga kategori fungsi Cryptography yaitu: symatric key, asymatic 

key dan hash function.  

27. Key adalah sebuah deretan yang digunakan oleh proses matematik 

dari penulisan kode (enchipering) dan penguraian kode 

(denchipering) informasi.    

28. Hash function tidak menggunakan key. 

29. Enkripsi (enkription) adalah sebuah proses pengubahan bentuk 

informasi asli dalam bentuk text atau numerik (disebut plain text) 

ke dalam bentuk yang tak dimengerti (disebut chipper text) 

menggunakan algoritma konversi yang terdefinisi baik (dan 

reversible) dan menggunakan sebuah predefined bit value (yang 

disebut key).  

30. Symmetric Cryptography menggunakan kunci yang sama untuk 

proses enkripsi dan dekripsi informasi. Setiap pasang pemakai 

menggunakan bersama-sama sebuah key untuk pertukaran 

pesan/message. 

31. Karakteristik algoritma symmetric Cryptography adalah cepat dan 

dapat mengenkripsi banyak informasi dalam waktu yang singkat. 

32. Contoh Symmetric Cryptography: 

 Data Encryption Standard (DES) 

 Triple DES (3DES) 

 International Data Encryption Algorithm (IDEA) 

33. Asymmetric Cryptography dikenal juga sebagai public key Cryptography.  

Algoritma ini menggunakan sepasang key yang secara matematik 

saling terkait, tetapi diberikan hanya satu key.  Satu key digunakan 

untuk enkripsi dan key yang lain untuk dekripsi.  Salah satu kunci 

tetap dijaga rahasia dan key yang lain di distribusikan secara umum. 

34. Beberapa contoh algoritma asymmetric key : 

 Diffie –Hellman 

 Digital Signature Algorithm (DSA) 

 Elliptic Curve CryptoSystem (ECC) 

35. Hash Function digunakan untuk memadatkan message yang 

mempunyai panjang variable ke dalam sebuah kode yang 

panjangnya tetap (disebut sebagai hash atau message digest). 
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Algoritma yang berbeda akan menghasilkan panjang hash yang 

berbeda pula.  

36. Contoh Hash Function: 

· Message Digest 5 (MD5) 

· Secure Hash Algorithm (SHA) 

· Haval  

37. Application Layer Security menyediakan keamanan end-to-end dari 

aplikasi pada satu host ke aplikasi pada host lainnya.   

38. Beberapa contoh Application Layer Security seperti : Pretty Good 

Privacy (PGP) dan Secure Hypertext Transfer Protocol (S-HTTP). 

39. Transport Layer Security menyediakan keamanan process-to-

process antara host. Hampir kebanyakan skema ini dirancang 

untuk TCP. 

40. Network Layer Security dapat diterapkan untuk keamanan trafik 

untuk semua aplikasi atau protocol transport pada Layer di 

atasnya.  

41. NAT adalah mekanisme yang dapat digunakan untuk 

mentranslasikan / merubah IP address di dalam paket IP.  
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8 Clustering dan Grid Computing  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overview 

 

Tujuan dari komputasi terdistribusi adalah menyatukan kemampuan dari 

sumber daya (sumber komputasi atau sumber informasi) yang terpisah secara 

fisik, ke dalam suatu sistem gabungan yang terkoordinasi dengan kapasitas 

yang jauh melebihi dari kapasitas individual komponen-komponennya.  

Adapun komputasi terdistribusi dalam bab ini akan membahan komputasi 

terkluster dan komputasi Grid.   

   

 

 

 

 

Tujuan 
 

1. Siswa memahami komputasi terdistribusi dengan terkluster. 

2. Siswa memahami komputasi terdistribusi dengan Grid. 
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8.1 Sistem Terdistribusi dan Terkluster 
Seiring dengan perkembangan teknologi komputer dan server, 

muncullah trend DDP (distributed data processing), yaitu prosesor, data, 

dan aspek-aspek lainnya bisa tersebar dalam lingkup tertentu. Sistem 

seperti ini melibatkan adanya pembagian proses komputasi, pengendali, 

dan interaksi dalam jaringan. Dalam perusahaan-perushaan besar 

misalnya, sering digunakan kombinasi antara komputer dan server. 

Komputer untuk menjalankan aplikasi-aplikasi seperti pengolah grafis, 

word processing, spReadsheet, sementara server sebagai back-end 

mengendalikan database dan sistem informasi perusahaan. Hal seperti 

ini adalah dampak dari perkembangan sistem terdistribusi. Tetapi, 

apakah sistem terdistribusi itu? Sistem terdistribusi adalah koleksi 

prosesor yang terhubung dalam jaringan serta tidak berbagi memori, 

yaitu memiliki memori masing-masing. Prosesor-prosesor itu bisa 

berkomunikasi melalui banyak cara, misalnya melalui jalur telepon atau 

high speed bus. 

Keuntungan:  

a. Resource sharing . Suatu komputer bisa mengakses sumber 

daya yang ada di komputer lain. Misalkan, komputer A bisa 

mengakses database yang ada di komputer B. Sebaliknya, 

komputer B bisa mencetak dokumen dengan menggunakan 

printer yang terpasang di komputer A. 

b. Computation speedup . Jika suatu proses komputasi bisa 

dipecah-pecah menjadi sejumlah bagian yang berjalan secara 

konkuren, dalam sistem terdistribusi bagian-bagian komputasi ini 

bisa terbagi dalam komputer-komputer yang ada. Inilah yang 

menimbulkan adanya speedup. Lebih jauh lagi, bisa terjadi load 

sharing, yaitu jika suatu komputer mengerjakan tugas terlalu 

banyak, sebagian dari tugasnya itu bisa dialihkan ke komputer 

lain. 

c. Reliability . Jika satu komputer mengalami kegagalan, maka 

secara keseluruhan sistem masih tetap dapat berjalan. Contoh: 

jika sistem terdiri atas komputer-komputer yang tersusun 

secara independen, kegagalan salah satu komputer seharusnya 

tidak mempengaruhi keseluruhan sistem. Tapi jika sistem terdiri 

atas komputer-komputer yang mengatur tugas spesifik seperti 

terminal I/O atau fileSystem, maka kerusakan satu komputer saja 
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bisa menyebabkan keseluruhan sistem mati. Tentunya, perlu 

mekanisme untuk mendeteksi kegagalan seperti ini, sehingga jika 

ada komputer yang rusak, sumber daya yang ada padanya tidak 

digunakan dan sebagai gantinya komputer yang lain bisa 

menangani itu. 

d. Communication . Karena satu komputer terhubung dengan 

komputer-komputer laiinya, sangat dimungkinkan terjadi 

pertukaran informasi. Dengan adanya message passing, fungsi 

fungsi yang ada di suatu komputer misal file transfer, login, web 

browsing, bisa diperluas dalam sistem terdistribusi. Ini 

menyebabkan fungsi-fungsi ini bisa diakses secara jarak jauh. 

Misalnya, sejumlah orang yang terlibat dalam satu proyek, 

walaupun terpisah secara geografis, tetap bisa berkolaborasi 

dalam proyek itu. Dalam dunia industri, terjadi downsizing. 

Downsizing adalah mengganti mainframe dengan komputer atau 

workstation yang terhubung via jaringan. Dengan itu, mereka bisa 

mendapatkan fungsionalitas yang sesuai dengan biaya, 

kemudahan mengatur sumber daya, kemudahan 

maintenance/perawatan, dan lain-lain. 
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Gambar 8.1 Sistem Terdistribusi dan Terkluster 

 

Disamping memiliki beberapa keuntungan, sistem terdistribusi juga 

memiliki beberapa kelemahan, misalnya: 

 Jika tidak direncanakan dengan tepat, sistem terdistribusi 

bisa menurunkan proses komputasi, misalnya jika kegagalan 

salah satu komputer mempengaruhi komputer-komputer 

yang lain. 
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 Troubleshooting menjadi lebih rumit, karena bisa 

memerlukan koneksi ke komputer lain yang terhubung 

secara remote, atau menganalisis komunikasi antar 

komputer. 

 Tidak semua proses komputasi cocok untuk dilakukan 

dalam sistem terdistribusi, karena besarnya keperluan 

komunikasi dan sinkronisasi antar komputer. Jika bandwith, 

latency, atau kebutuhan komunikasi terlalu besar, maka 

performanya bisa menjadi lebih jelek daripada sistem yang 

tidak terdistribusi sama sekali. Karena itu, lebih baik 

komputasi dilakukan di sistem yang tidak terdistribusi. 

8.2 Komputasi Grid 
Definisi Grid 

 Computational Grid merupakan suatu infrastruktur hardware dan 

software yang menyediakan akses bersifat dependable, konsisten, 

pervasive, dan tidak mahal terhadap kemampuan komputasional 

high-end. (Carl Kesselman,Ian Foster in ―The Grid: Blueprint for a 

New Computing Infrastructure” 1998) 

 Grid Computing adalah resource sharing dan penyelesaian masalah 

terkoordinasi dalam organisasi virtual yang dinamis dan multi-

institusional. (Carl Kesselman, Ian Foster in ―the anatomy of the 

Grid” 2000) 

 

Ian Foster pada tahun 2002 menyampaikan pengertian dari Grid. Grid 

adalah suatu sistem yang: 

1. mengkoordinasi sumber daya (resources) yang tidak tunduk 

kepada kendali terpusat (Jika tidak, kita sedang berurusan 

dengan sistem manajemen lokal) 

2. mengunakan protokol dan antarmuka (interface) yang 

bersifat standard, open, dan general-purpose (Sebaliknya, kita 

berurusan dengan suatu sistem khusus aplikasi) 

3. untuk menghasilkan kualitas layanan (QoS) yang tidak trivial 

(tidak sepele). (Ini akan memenuhi tuntutan pengguna yang 

kompleks, sehingga utilitas dari sistem terkombinasi secara 
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signifikan lebih besar daripada utilitas total dari bagian-

bagiannya) 

Pemilihan nama Grid sendiri adalah sebagai bentuk kiasan bagi 

pembuatan computer power agar dapat diakses semudah mengakses 

electric power, sehingga harus memiliki kemampuan untuk 

mengakses computing power (CPUs), aplikasi perangkat lunak dan 

data penelitian dalam suatu bentuk ―on-demand‖. 

Berikut adalah beberapa konsep dasar dalam Grid Computing: 

 Sumber daya dikelola dan dikendalikan secara lokal. 

 Sumber daya berbeda dapat mempunyai kebijakan dan 

mekanisme berbeda, mencakup Sumber daya komputasi dikelola 

oleh sistem batch berbeda, Sistem storage berbeda pada node 

berbeda, Kebijakan berbeda dipercayakan kepada user yang 

sama pada sumber daya berbeda pada Grid. 

 Sifat alami dinamis: Sumber daya dan pengguna dapat sering 

berubah 

 Lingkungan kolaboratif bagi e-community (komunitas elektronik, 

di internet) 

 

Secara umum, elemen-elemen dari infrastruktur Grid adalah 

 Hardware/Sumber daya (Dibuat tersedia dari site-site berbeda 

yang terdistribusi secara geografis, mencakup 

CPU/Storage/Instruments, dll) 

 Software: Sesuatu yang menghubungkan bersama-sama semua 

sumber daya ini: middleware. Beberapa aplikasi untuk 

menggunakan sumber daya komputasi yang dibuat tersedia 

 Orang-orang: Siapa yang memelihara Grid, dan Siapa yang 

menggunakan Grid 

 

Middleware adalah lapisan atau Layer perangkat lunak (software) yang 

terletak antara sistem operasi dan aplikasi. Elemen-elemen dasar dari 

Middleware ini adalah 

 Keamanan (Security) 

 Pengelolaan sumber daya (resource management) 

 Pengelolaan data (data management) 
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 Layanan informasi (information services) 

 

Solusi bagi Middleware yang telah tersedia, di antaranya adalah 

 Globus Toolkit (Argonne+ISI) 

 LCG/Glite (dari proyek Uni Eropa) 

 Gridbus (Melbourne, Australia) 

 Unicore (Jerman) 

 Dan masih banyak lainnya. 

 

Secara generik, keuntungan dasar dari penerapan komputasi Grid 

adalah: 

 Perkalian dari sumber daya: Resource pool dari CPU dan storage 

tersedia ketika idle 

 Lebih cepat dan lebih besar: Komputasi simulasi dan 

penyelesaian masalah apat berjalan lebih cepat dan mencakup 

domain yang lebih luas 

 Software dan aplikasi: Pool dari aplikasi dan pustaka standard, 

Akses terhadap model dan perangkat berbeda, Metodologi 

penelitian yang lebih baik 

 Data: Akses terhadap sumber data global, dan Hasil penelitian 

lebih baik 

 

Ukuran dan/atau kompleksitas dari masalah mengharuskan orang-

orang dalam beberapa organisasi berkolaborasi dan berbagi (share) 

sumber daya komputasi, data dan instrumen sehingga terwujud 

bentuk organisasi baru, VIRTUAL ORGANIZATION. 

Organisasi virtual, sebagai hasil kolaborasi, memberikan beberapa 

keuntungan lebih lanjut, di antarnya: 

 Sumber daya dan orang-orang yang tersebar 

 Dihubungkan oleh jaringan, melintasi domain-domain admin 

 Berbagi sumber daya, tujuan bersama 

 Dinamis 

 Fault-tolerance 

 Tidak ada batas-batas geografis: Tidak ada masalah VISA karena 

tidak diperlukan perjalanan orang 
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Sampai saat ini dan diperkirakan berlaku dalam beberapa tahun ke 

depan, ada kecenderungan besar komputasi Grid digunakan untuk: 

 Jaringan penelitian publik .bagi para peneliti dan ilmuwan, EGEE, 

GEANT, dll 

 Keterlibatan lebih banyak dari institusi keuangan (Bank, dll). 

Aplikasi keuangan yang lebih baru saat ini ditulis untuk GRID 

aware atau dapat digunakan pada Grid 

 Tidak lagi hanya komputasional tetapi sekarang juga layanan 

(service) 

 Service Oriented Architecture (SOA). Enkapsulasi dari sekumpulan 

aplikasi atau layanan sebagai suatu antarmuka tunggal yang dapat 

dionfigurasi ulang berdasarkan pada kebutuhan end-user. 

Standard bagi manajemen data. 

 Komputasi Awan (cloud computing). Kemampuan untuk men-

deploy atau men-deliver layanan/sumber daya seperti 

dibutuhkan. 

 

Pada waktu yang akan datang, para peneliti memperkirakan 

komputasi Grid semakin dibutuhkan seiring dengan kemajuan 

teknologi jaringan komputer dan telekomunikasi serta tuntutan dari 

pengguna, yaitu: 

 Ke arah aplikasi tersebar yang berinterakses satu sama lain dan 

menawarkan integrasi dinamis satu dengan lainnya. 

 Segala suatu dari sistem operasi ke delivery on demand aplikasi 

software atau service, dimana dan kapan end-user memerlukannya. 

Tidak perlu instal, update. 

 Jaringan adalah komputer Desktop anda adalah sebagaimana anda 

inginkan, dimana dan kapan anda menginginkannya. 

 

Dari gambaran sekilas di atas, serta melihat kondisi di negara kita, 

komputasi Grid dapat digunakan untuk tersedianya akses internet 

atau berbagi pakai sumber daya komputasi dalam negeri secara 

efektif dan efisien. Berikut beberapa alasanya: 
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 Setiap orang melalui jaringan Grid dapat berpartisipasi sebagai 

pattner aktif dalam proses pengembangan dan memajukan 

penelitian dan/atau teknologi. 

 Penggunaan teknologi Grid menawarkan kesempatan besar bagi 

peneliti dan ilmuwan, memilih fitur-fitur khusus dari komputasi 

Grid yang paling memenuhi kebutuhannya, dan juga menentukan 

bagaimana diimplementasikan. 

 Bagi banyak negara ketiga, sering terjadi lack dari jaringan, 

karena itu situs-situs perlu untuk diinterkoneksikan. 

 Bandwitdh dapat menjadi faktor yang membatasi. Grid 

merupakan network demanding infrastructure. Namun ada 

aplikasi-aplikasi yang tidak memerlukan bandwidth besar, situs 

peripheral (hanya node pengguna) dapat berjalan baik dengan 

bandwidth terbatas (~1 Mb), Grid kampus atau metropolian yang 

terisolasi dapat menjadi pilihan. 
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9 Distributed File Systems  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overview 

 

 

Sistem berkas terdistribusi adalah sebuah sistem di mana banyak pengguna 

dapat berbagi berkas dan sumber daya penyimpanan. Client, server, dan media 

penyimpanan dalam sistem terdistribusi tersebar pada perangkat-perangkat 

yang terdapat dalam sistem terdistribusi. Service dijalankan melalui jaringan. 

Konfigurasi dan implementasi dari sistem berkas terdistribusi bervariasi dari 

sistem yang satu ke sistem yang lain.  

 

 

Tujuan 
 

 

1. Siswa memahami distributed file system 

2. Siswa mampu mengenal komponen distributed file system 
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9.1 Pendahuluan  
Sistem berkas terdistribusi adalah sebuah sistem di mana banyak 

pengguna dapat berbagi berkas dan sumber daya penyimpanan. Client, 

server, dan media penyimpanan dalam sistem terdistribusi tersebar 

pada perangkat-perangkat yang terdapat dalam sistem terdistribusi. 

Service dijalankan melalui jaringan. Konfigurasi dan implementasi dari 

sistem berkas terdistribusi bervariasi dari sistem yang satu ke sistem 

yang lain.  

Idealnya, sistem berkas terdistribusi tampil di depan pengguna 

atau client sebagai sistem berkas yang konvensional dan terpusat. Di 

mana keberagaman atau multiplisitas perangkat dibuat tidak tampak 

sehingga client interface dalam sistem berkas terdistribusi tidak 

dibedakan antara local file dan remote file. Sistem berkas terdistribusi 

yang transparan juga akan memfasilitasi mobilitas pengguna dengan 

membawa lingkungan pengguna, yang dimaksudkan adalah home 

directory, ke mana saja pengguna itu login.  

Dalam sistem berkas konvensional dan terpusat, waktu yang 

diperlukan untuk memenuhi permintaan adalah waktu akses disk dan 

sedikit waktu untuk CPU processing. Sedangkan dalam sistem berkas 

terdistribusi, waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan 

meningkat akibat remote access yang menambah waktu pengiriman 

permintaan ke server dan waktu penerimaan respon oleh client. Selain 

itu, dalam transfer informasi, ada tambahan waktu untuk menjalankan 

software untuk protokol komunikasi.  

Dalam pengaksesan remote file atau remote file access (RFA) di 

dalam sistem berkas terdistribusi terdapat dua metode:  

1. Dengan remote service.  Permintaan akses data dikirimkan 

ke server. Server melakukan akses ke data dan hasilnya di-

forward kembali ke client.  

2. Dengan caching.  Bila data yang dibutuhkan belum disimpan 

di cache maka salinan data akan dibawakan dari server ke 

client. Idenya adalah untuk menahan data yang baru saja 

diakses di cache sehingga akses yang berulang ke informasi 

yang sama dapat ditangani secara lokal. Dengan demikian, 

dapat mengurangi network traffic. Namun, masalah yang timbul 

adalah mengenai konsistensi cache, di mana seharusnya 

salinan cache tetap konsisten dengan file-master-nya. Dalam 

sistem berkas terdistribusi, replikasi berkas pada perangkat 

yang berbeda adalah redundansi yang berguna untuk 

meningkatkan availibilitas atau ketersediaan. Syarat mendasar 
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untuk replikasi berkas adalah replika dari berkas yang sama 

terletak pada perangkat yang failure-independent sehingga 

ketersediaan satu replika tidak dipengaruhi oleh ketersediaan 

replika yang lain. Masalah utama dalam replikasi adalah 

updating. Proses update pada satu replika harus dilakukan juga 

pada replika yang lain.  

 

File adalah kumpulan informasi yang berhubungan dan 

tersimpan dalam secondary storage.  

 
Tipe  File :  

 Data (character, numeric, binary)  

 Program  

 

Atribut File  

• Nama yaitu menentukan nama file yang dimaksud  

• Tipe  

• Lokasi, yaitu merupakan pointer atau penunjuk ke 

device dan lokasi file pada device tersebut berada  

• Ukuran, yaitu ukuran file pada saat itu, baik dalam byte, 

huruf ataupun blok  

• Waktu pembuatan dan identitas pembuat, yaitu 

menentukan kapan file terakhir dimodifikasi  

• Proteksi, berisi informasi mengenai kontrol akses, 

misalnya siapa saja yang boleh membaca, menulis dan 

mengeksekusi file  

• Informasi lain tentang file  

• Informasi ini biasanya disimpan untuk :  

 Pembuatan file  

 Modifikasi terakhir yang dilakukan pada file  

 Penggunaan terakhir file  
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Tabel 9.1 atribut file 

  

  
 Gambar 9.1 struktur file 

9.2 Operasi pada File  
• Membuat ( Create )  

– Menemukan free space  

– Entry baru dibuat dalam tabel direktori yang mencatat nama 

dan lokasi  

– Ukuran yang diinisialisasi 0  

• Menulis ( Write )  

– OS melihat ke direktori untuk mencari lokasinya dalam disk  

– Melakukan transfer dari memori ke lokasi dalam disk (suatu 

pointer digunakan sebagai penunjuk lokasi penulisan 
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berikutnya)  

– Entry dalam direktori di update  

• Membaca ( Read )  

– OS melakukan hal yang sama dengan penulisan file kecuali 

operasinya membaca dari lokasi dalam disk ke dalam 

memori  

• Menghapus  

– OS melihat ke direktori mencari entry dengan nama yang 

dimaksud  

– Membebaskan space yang teralokasi  

– Menghapus entry  

• Reposition dalam file  

– OS melihat ke direktori untuk mencari entry yang 

dimaksud,   

– Pointer di set dengan harga (lokasi) tertentu yang diberikan  

• Menghapus dengan menyisakan atribut ( Truncate )  

– sama dengan menghapus file kecuali entry tidak dihapuskan 

tapi ukuran file diisi 0  

Tabel 9.1 Contoh Tipe File 
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9.3 Layanan File (File Service)  
File service adalah suatu perincian atau pelayanan dari file sistem 

yang ditawarkan pada komputer client.   

 

File System merupakan struktur logika yang digunakan untuk 

mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk. File System 

menyediakan mekanisme untuk penyimpanan data dan program yang 

dimiliki oleh sistem operasi serta seluruh pengguna dari sistem 

computer  

 

File System terdiri dari dua bagian:  

• Kumpulan file yang masing-masingnya menyimpan data-data yang 

berhubungan  

• Struktur direktori yang mengorganisasi dan menyediakan 

informasi mengenai seluruh file dalam System  

 

Masing-masing Sistem Operasi menggunakan cara yang berbeda 

dalam mengatur dan mengendalikan akses data dalam disk. Cara 

pengaturan dan pengendalian ini tidak bergantung pada spesifikasi 

dari perangkat keras. Misalnya suatu hard disk dengan spesifikasi 

yang sama dapat menggunakan  file System yang berbeda. Struktur 

logika dari suatu hard disk memiliki pengaruh yang besar terhadap 

kinerja, daya tahan, dan pengembangan dari suatu disk. Penetepan file 

System dalam suatu disk dilakukan pada saat disk tersebut di format.   

 

File System merupakan interface yang menghubungkan sistem operasi 

dengan disk. Ketika program aplikasi yang sedang dijalankan 

memerlukan pembacaan file dari hard disk, sistem operasi meminta 

file System untuk membuka file yang diinginkan. File System harus 

mengetahui lokasi penyimpanan file yang dibaca. Setelah menemukan 

lokasinya, file System membaca data yang ada dan mengirimkan data 

tersebut pada sistem operasi.  

  

Karakteristik File System  

File System bertugas dalam organisasi, storage, retrieval (memperbaiki), 

penamaan, sharing, dan proteksi terhadap files. File dikirim ke dalam 

disk atau non-volatile storage media lainnya. File meliputi data dan 

atribut.  File System didesain untuk menyimpan dan mengatur banyak 

dan besar file dengan fasilitas untuk membuat, memberi nama dan 

menghapus file. File System juga bertanggung jawab untuk 
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pengontrolan dari akses file, akses terbatas ke file oleh user yang 

berhak dan tipe-tipe dari akses yang diminta.  

  

  
 Gambar 9.2 Struktur File System 

 

9.4 Pilihan Desain dalam File Service   
1. Stateful  

– server menyimpan informasi tentang file yang terbuka, dan 

posisi file sekarang (current position).  

– Open (dibuka) sebelum access dan kemudian ditutup  

– Menyediakan file locks  

2. Stateless  

– server tidak menyimpan state informasi  

– operasi file harus mengandung semua yang diperlukan 

(memuat pesan yang lengkap).  

– Dapat dengan mudah di-recovery apabila terjadi client 

ataupun server crash  

– Membutuhkan extra lock server untuk mempertahankan 

state  
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9.5 Arsitektur File Service   

 
Gambar 9.3 File service architecture   

 

• Layanan Flat File (Flat file service)  

– Beroperasi pada isi file  

– Unique File Identifier (UFID)  

• Layanan Directori (Directory Service)  

– Menyediakan pemetaan antara nama sebagai teks ke UFIDs  

• Modul Client   

– Menyediakan aplikasi untuk mengakses layanan file jarak 

jauh secara transparan  

– Menyimpan status (state): open files, positions  

– Mengetahui lokasi jaringan dari flat file dan directory server  

9.6 Contoh File System   
9.6.1 NFS (Network File System)  

Network File System (NFS) merupakan sebuah protokol yang 

dikembangkan oleh Sun MicroSystem pada tahun 1984 dan NFS 

didefinisikan dalam RFC 1094, 1813 dan 3530 sebagai ―DFS‖ yang 

mengijikan sebuah komputer untuk mengakses file melalui network 

serasa akses file di disk local. NFS merupakan protokol yang sangat 

mendukung dalam pengaplikasian suatu file System yang terdistribusi.  
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Gambar 9.4 NFS architecture 

 

Tujuan dari NFS adalah untuk memungkinkan terjadinya pertukaran 

sistem berkas secara transparan antara mesin-mesin bebas tersebut. 

Hubungan yang terjadi di sini didasarkan pada hubungan client-server 

yang menggunakan perangkat lunak NFS server dan NFS client yang 

berjalan diatas workstation.   

NFS didesain agar dapat beroperasi di lingkungan ataupun jaringan 

yang heterogen yang meliputi mesin, platform, sistem operasi, dan 

arsitektur jaringan. Ketidaktergantungan ini didapat dari penggunaan 

RPC primitif yang dibangun diatas protokol External Data 

Representation (XDR).   

Jika misalnya terjadi sebuah pertukaran sistem berkas antara server 

dan client , maka pertukaran sistem berkas yang terjadi disini harus 

dipastikan hanya berpengaruh pada tingkat client dan tidak 

mempengaruhi sisi server , karena server dan client adalah mesin yang 

berbeda dan sama-sama bebas. Untuk itu, mesin client harus 

melakukan operasi mount terlebih dahulu agar remote directory dapat 

diakses secara transparan.   
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9.6.1.1 Protokol NFS  

NFS umumnya menggunakan protokol Remote Procedure Call (RPC) 

yang berjalan di atas UDP dan membuka port UDP dengan port 

number 2049 untuk komunikasi antara client dan server di dalam 

jaringan. Client NFS selanjutnya akan mengimpor sistem berkas 

remote dari server NFS, sementara server NFS mengekspor sistem 

berkas lokal kepada client.   

Mesin-mesin yang menjalankan perangkat lunak NFS client dapat 

saling berhubungan dengan perangkat lunak NFS server untuk 

melakukan perintah operasi tertentu dengan menggunakan request 

RPC. Adapun operasi-operasi yang didukung oleh NFS adalah 

sebagai berikut:   

a. Mencari berkas di dalam direktori.  

b. Membaca kumpulan direktori.  

c. Memanipulasi link dan direktori.  

d. Mengakses atribut berkas.  

e. Membaca dan menulis berkas.  

 

Perlu diketahui bahwa server NFS bersifat stateless , yang artinya 

setiap request harus mengandung argumen yang penuh dan jelas 

sebab server NFS tidak menyimpan sejarah informasi request . Data 

yang dimodifikasi harus di commit ke server sebelum hasilnya di 

kembalikan ke client . NFS protokol tidak menyediakan mekanisme 

concurrency-control.   

 

9.6.1.2 Beberapa manfaat NFS diantaranya ialah  

– Lokal workstations menggunakan ruang disk lebih kecil  

– Pemakai tidak harus membagi direktori home pada setiap 

mesin di jaringan  

– Direktori home dapat di set up pada NFS server dan 

tersedia melalui jaringan  

– Device penyimpanan seperti floppy disk, CDROM drives, 

dll dapat digunakan oleh mesin lainnya  

–  

9.6.1.3 Kerugian /Kelemahan NFS  

– Desain awal hanya untuk jaringan yang lokal dan tertutup  

– Security   

– Congestion (Traffic yang tinggi bisa menyebabkan akses 

lambat)   

–  
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9.6.2 AFS (Andrew File System)  

Ada persamaan dan perbedaan antara AFS dan NFS.   

 

Persamaan:  

AFS sama seperti NFS menyediakan akses menuju shared files secara 

transaparant. Akses menuju ke file AFS adalah melalui normal unix 

file primitives (tanpa modifikasi atau rekompilasi). AFS kompatibel 

dengan NFS.   

 

Perbedaan:  

Secara desain dan implementasi, AFS berbeda dengan NFS, 

perbedaan utama, NFS didesain untuk dapat menangani activeusers 

dengan jumlah yang lebih banyak daripada distributed file Systems 

yang lain. Kunci AFS untuk menangani jumlah activeusers yang besar 

terletak pada kemampuan caching seluruh files pada  

client node.  

 

9.6.2.1 Karakter AFS 

AFS mempunyai dua karakter desain yang unik :  

• Whole file serving  

Seluruh konten dari direktori dan file dikirim kepada 

komputer client oleh AFS servers (di AFS3, file yang ukurannya 

lebih dari 64kbytes ditransfer dalam 64kbyte chunks).   

• Whole file caching  

Copy dari sebuah file chunk yang telah ditransfer di komputer 

client disimpan dalam cache pada local disk.Cache disini 

mengandung ratusan file yang sering dipakai di dalam sebuah 

komputer.  

 

9.7 Access Control  
 Dalam sistem file UNIX  

– hak akses diperiksa berdasarkan mode akses 

(Read,Write,execute) ketika membuka file  

– identitas user diperiksa ketika login  

  

 Dalam sistem file terdistribusi  

– hak akses harus diperiksa pada server  

– RPC unprotected  

– dimungkinkan melakukan pemalsuan identitas, tapi ini 
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merupakan resiko keamanan  

– user ID biasanya dikirim dengan setiap request  

– stateless   

 Layanan Direktori  
 

Tugas utama dari layanan direktori adalah memetakan nama teks ke 

UFIDs  

 
Gambar 9.5 Operasi pada layanan direktori 
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10 Web Service 
 

 

 

 

 

Overview 
 

Web Service (sebagai software) adalah sebuah sistem didesain untuk 

mendukung mesin interoperabilitas untuk berinteraksi dalam jaringan. 

Seringnya Web service hanya berupa application programming interface 

(API) yang diakses dalam jaringan, seperti internet, dan dieksekusi secara 

remote System dimanapun dan kapanpun selama terkenoksi dengan internet. 

 

 

 

 

Tujuan 
 

1. Siswa memahami tujuan dari dibuat Web Service. 

2. Siswa memahami arsitekture, komponen, dan cara kerja dari Web 

Service . 

3. Siswa memahami kelebihan dan kekurangan dari Web Service. 

 



Politeknik Telkom Sistem Tersebar 

 

 
                                                                                                               139 
                                                                                    PAGE 10 

Paradigma perkembangan bahasa pemrograman dimulai dari bahasa 

pemrograman terstrukur, kemudian pemrograman berorientasi objek, 

dilanjutkan komputasi terdistribusi, pertukaran data elektronik, hingga World 

Wide Web dan kini Web service. Adapun perusahaan yang mengusulkan web 

service adalah Hewlett-Packard‘s e-Speak pada 1999 yang merupakan penyedia 

e-service. Kemudian Microsoft memperkenalkan nama ―web services‖ pada Juni 

2000.  Microsoft mempertaruhkan nama perusahaan pada strategi web service 

ini hingga sekarang setiap vendor mulai menjadi pemain. 

Web Services merupakan salah satu bentuk implementasi dari 

arsitektur model aplikasi N-Tier yang berorientasi layanan. Perbedaan Web 

Services dengan pendekatan N-Tier lainnya adalah dari segi infrastruktur dan 

okumen yang digunakan sebagai format pertukaran data. Dalam 

implementasinya, Web Services tidak mempunyai tampilan, karena Web 

Services termasuk dalam Business-Service tier. Artinya didalam Web Services 

hanya tersedia fungsi-fungsi yang nantinya dapat digunakan oleh aplikasi 

lainnya. 

 

10.1 Kegunaan Web Service 
Web Service sepenuhnya berdasarkan standard web dan xml. Web 

Service dapat membantu perantara pada integrasi platform sepanjang eksekusi 

mesin virtual, integrasi antara Web dan OO Middleware, integrasi dari aliran 

kerja terisolasi dan sevice-service (Web Services Flow Language - WSFL), 

pertukaran data pada aplikasi yang berbeda-beda (X-Schema, XSLT ++).  

Keuntungan lain penggunaan web service adalah sebagai berikut: 

 Format penggunaan terbuka untuk semua platform. 

Mudah di mengerti dan mudah men-debug. 

Dukungan interface yang stabil. 

 Menggunakan standard-standard ―membuka service sekali‖ dan 

mempunyai pemakai banyak. 

Mudah untuk menengahi pesan-pesan proses dan menambahkan nilai. 

 Routing and pengiriman. 

 Security. 

 management and monitoring. schema and service design. 

 Akselerasi. 

 mudah untuk mengembangkan dengan semantic transport tambahan. 

 Terbuka, standard-standard berbasis teks. 

 Pencapaian modular. 

 Tidak mahal untuk diimplementasikan (relatif). 

 Mengurangi biaya integrasi aplikasi enterprise. 
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 Implementasi yang incremental. 

Salah satu kelebihan yang ditawarkan oleh Web Service adalah 

terutama terletak pada interoperabilitas tinggi dan penggunaannya yang 

dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama mesin kita terhubung 

oleh jaringan internet salah satunya. Web Services dapat diakses melalui 

protokol terbuka yang memanfaatkan Web melalui Simple Object Access 

Protocol (SOAP) dengan bahasa Web Services Description Language 

(WSDL) dan teregistrasi dalam Universal Discovery Description and 

Integration (UDDI). 

Pemain-pemain utama dan standard-standard dalam web service 

adalah sebagai berikut: 

Microsoft: .NET SUN: Open Net Environment (ONE) IBM: Web Service 

Conceptual Architecture (WSCA) W3C: Web Service Workshop Oracle: 

Web Service Broker Hewlett-Packard: Web Service Platform. 

Kemampuan aplikasi, fungsi atau operasi yang di ekspos untuk program 

lain melalui standard yang terbuka, dan interoperable, ―payloads‖ 

didefinisikan sebagai XML dan ―transports‖ melalui http atau Internet 

protocol terbuka lainnya. Data diakses dari berbagai bahasa 

pemrograman , platform hardware atau System operasi, Middleware dari 

Internet. 

 

10.2 Sejarah bahasa pemrograman adalah: 
 Pemrograman terstruktur. 

 Pemrograman berorientasi- objek. 

 Komputasi terdistribusi. 

 Pertukaran data elektronik. 

 World Wide Web. 

 Web services. 

 

10.3 Perusahaan Pengusul Web Service  
Ada pun perusahaan yang mengusulkan konsep web service. 

 Hewlett-Packard‘s e-Speak pada 1999 adalah penyedia e-

service. 

 Microsoft memperkenalkan nama ―web services‖ pada Juni 

2000. 

 Microsoft mempertaruhkan nama perusahaan‖ pada strategi 

web service ini. 

 sekarang setiap vendor mulai menjadi œpemain. 
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 Untuk lebih lanjut mengenai perkembangan sejarah Web 

service yang mana cikal bakal terbentuknya dari arsitektur 

 DCE, dapat dilihat pada gambar 4: Sejarah terbentuknya 

Web Service. 

 Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa XML Web Service 

mempunyai interoperabilitas yang sangat tinggi karena 

pengembang Web service terdiri dari banyak vendor. 

 

10.4 Arsitektur Web Service 
SOAP adalah sebuah protokol yang menyediakan sebuah cara standar 

untuk memaketkan pesan dalam lingkungan terdistribusi yang 

menggunakan XML, dan memfasilitasi komunikasi bergaya RPC 

(Remote Procedure Call) antara Remote Client dan Server.  

 

SOAP merupakan dokumen XML yang mengatur bagaimana request 

dan respons dari suatu web services akan bekerja. SOAP menggunakan 

teknologi XML untuk menggambarkan suatu kerangka extensible 

messaging yang menyediakan konstruksi pesan yang dapat 

dipertukarkan menggunakan beberapa protokol dasar seperti HTTP, 

FTP, SMTP atau yang lain. 

 

WSDL merupakan suatu dokumen XML yang menjelaskan 

method-method apa saja yang tersedia dalam suatu web services, 

parameter apa saja yang diperlukan untuk memanggil suatu method, 

dan apa hasil dari method yang akan dipanggil. 

Kemampuan atribut metadata untuk service-service didaftarkan pada 

UDDI, dan lalu menjalankan query-query berdasarkan pada metadata 

tersebut yang menengahi secara mutlak menuju tujuan dari UDDI 

pada kedua waktu desain dan waktu pengekskusian. 

UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) mempunyai tugas 

sebagai berikut: Deskripsi yang Programmatic dari bisnis dan sevice 

yang didukung Deskripsi yang Programmatic dari spesifikasi web service 

Model pemrograman dan schema. 

Extensible Markup Language (XML) merupakan sebuah bahasa 

yang fungsi utamanya adalah sebagai media penyimpanan data. XML 

didesain untuk mampu menyimpan data secara ringkas dan mudah 

diatur. XML merupakan salah satu metamarkup language yang berupa 

teks biasa seperti dokumen HTML. Namun tidak seperti HTML, XML 

tidak berfokus pada cara menampilkan data. Fokus utama XML adalah 
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sebagai format penyimpanan data yang memungkinkan data mudah 

dipindah-pindahkan melalui jaringan komputer atau internet. XML 

dapat menyediakan format tag yang dapat kita tentukan sendiri untuk 

menggambarkan data secara terstruktur. 

XML memungkinkan pengembang software untuk meng-expose 

sumber daya berharga pada bentuk yang memilki interoperabilitas 

tinggi, dimana sumber daya ini adalah semua tipe aplikasi atau 

penyimpanan data yang digunakan oleh antar organisasi. Arsitektur 

XML Web services mendefinisikan mekanisme standard untuk 

menyediakan sumber daya melalui pengiriman pesan XML. Untuk 

mengakses sumber daya hanya dengan mentransmisikan pesan-pesan 

XML melalui protokol standard seperti TCP, HTTP, atau SMTP. 

XML Web Service itu sendiri merupakan jenis layanan yang 

menggunakan XML sebagai format dokumen dalam pertukaran data 

dan menggunakan protokol http untuk komunikasi datanya. Dengan 

menggunakan XML sebagai format dokumennya akan memungkinkan 

Web Services dalam berkomunikasi antar aplikasi dan platform yang 

berbeda. 

Untuk lebih jelasnya berikut gambar lapisan dasar web service: 

 
Gambar 10.1 : Lapisan dasar Web Service 
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Sedangkan tahap-tahap pengembangan Web Service itu sendiri adalah 

(Gambar 14.1): 

 Discover – browse registry UDDI untuk mencari Web 

Service yang sudah ada untuk integrasi. 

 Create or Transform – untuk Web Service dari project-

project yang ada. 

 Build – satukan artifak yang ada sebagai SOAP dan service 

HTTP dan jabarkan pada WSDL. 

 Deploy – Aplikasikan menjadi server aplikasi Websphere 

atau Tomcat. 

 Test – Uji coba web service baik local (stand alone 

computer) atau secara remote. 

 Develop – Bangun contoh aplikasi untuk memberi 

masukkan dalam membuat aplikasi client Web service 

 Publish – publikasikan / upload Web Service pada bisnis 

registri UDDI. 

 

Mekanisme Kerja Web Service 

Hubungan antara UDDI, WSDL dan SOAP terlihat dari gambar 

arsitektur web service di bawah ini: 

 
Gambar 10.2 Mekanisme kerja web service 

Web services mencakup sistem yang berbeda-beda. tapi bisanya 

penggunannya memanfaatkan SOAP dengan format data XML yang 

digambarkan mengunakan WSDL. Web Service Sepenuhnya 

berdasarkan standard web dan xml. Web Service dapat membantu: 

 Perantara pada integrasi platform sepanjang eksekusi mesin 

virtual. 

 Integrasi antara Web dan OO Middleware. 
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 Integrasi dari aliran kerja terisolasi dan sevice-service (Web 

Services Flow Language - WSFL). 

 Pertukaran data pada aplikasi yang berbeda-beda (X-

Schema, XSLT ++) 

 (Masa depan: standarisasi dari info konteks antara web 

servis dan client ― integrasi servis horizontal). 

 

Web Services menggunakan protokol http sebagai komunikasi 

data, sehingga setiap organisasi/institusi/lembaga yang ingin 

menggunakan sistem ini tidak perlu lagi untuk membangun jaringan 

pribadi antara pusat dengan para agent. 

Web Services menggunakan XML sebagai format dokumen 

dalam melakukan pertukaran datanya. Karena XML merupakan suatu 

format dokumen yang berbasis teks, maka Web Services 

memungkinkan berlangsungnya komunikasi antar aplikasi yang berbeda 

dengan platform yang berbeda pula dan dapat menghemat waktu 

dalam komunikasi antara aplikasi dengan service penyedia. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan Web Services setiap organisasi/lembaga/institusi yang 

ingin menerapkan sistim ini tidak perlu lagi untuk membangun jaringan 

pribadi yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Disamping itu 

Web Services tidak bergantung kepada satu platform dan satu device 

saja. Hal ini akan memberikan kemudahan kepada setiap 

organisasi/lembaga/institusi yang ingin menerapkan sistem ini untuk 

membuat aplikasi client sesuai dengan yang dinginkan tanpa harus 

tegantung kepada satu platform khusus dan device tertentu. 

Organisasi/Lembaga/Institusi tidak diwajibkan untuk menyediakan 

media komputer sebagai client. Mereka juga dapat menggunakan media 

lain seperti : SmartPhone, PDA dan media mobile lainnya. 

 

10.5 Keuntungan dan Kekurangan Web Service 

 
Keuntungan Web Service 

 Berikut adalah beberapa keuntungan dari Web Service : 

 Web Service menyediakan interoperabilitas antar berbagai 

aplikasi perangkat lunak yang berjalan pada platform yang 

berbeda. 
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 Web Service menggunakan standard dan protocol yang bersifat 

terbuka.  Jika dimungkinkan protocol dan format data adalah 

berbasis text, sehingga mempermudah dalam pengembangannya. 

 Pemanfaatan HTTP, Web Service dapat bekerja melalui banyak 

pengukuran keamanan firewall yang umum tanpa menuntut 

perubahan bagi aturan firewall filtering. 

 Web Service mengijinkan perangkat lunak dan service dari 

perusahaan dan lokasi yang berbeda untuk dikombinasikan 

dengan mudah untuk menyediakan suatu service yang 

terintegrasi. 

 Web service mengijinkan penggunaan kembali service dan 

komponen didalam suatu infrastruktur. 

 Web service dapat secara bebas digunakan (loosely coupled) 

dengan demikian memudahkan suatu pendekatan terdistribusi ke 

peintegrasian aplikasi. 

 

Kekurangan Web Service 

Sedangkan kekurangan dari Web Service adalah sebagai berkut : 

 Karakteristik standard Web Service saat ini masih dalam tahap 

pengembangan awal dibandingkan dengan open standard 

computer terdistribusi yang lebih matang seperti CORBA.  Ini 

merupakan suatu kerugian yang temporer ketika kebanyakan 

vendor sudah merasa terikat dengan standard OASIS untuk 

menerapkan mutu dari aspek prosuk mereka. 

 Web Service dapat saja memiliki kinerja yang lemah dibandingkan 

dengan pendekatan tersdistribusi lainnya seperti RMI,CORBA, 

atau DCOM.  Ini merupakan suatu trade-aff yang umum ketika 

memilih format berbasis text.  XML secara tegas tidak 

menghitung antara tujuan desaignnya baik dari penyandian 

maupun efisiensi dari uraian.  Ini bias berubah dengan standard 

XML offset, yang menguraikan bahasa yang XML-base dalam 

kaitan dengan hal-hal abstrak (unsure-unsur, atribut, logika 

bersarang). 
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Rangkuman 

 
 

1. Web service adalah teknologi dengan resiko rendah (relatif) yang 

dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi bisnis bersiko 

tinggi. 

2. Web service berdasarkan Middleware OO, XML dan onsep Internet 

Protokol, dan membantu pergerakkan dari sistem-sistem heterogen 

menuju sistem yang lebih homogen 

3. Banyak-vendor turut membuat standard 

4. Membuka semua jenis kesempatan untuk semua orang 

5. Incremental, non-intimidating, minimal technology play 

6. Kostumer memulai tanpa menunggu vendor-vendor 

7. Web service mentransformasikan web browser centris menjadi 

servis centris 

8. Tool-tool yang lebih baik bersifat open source 
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11  Distributed Object CORBA and RMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overview 

 

CORBA (Common Object Request Broker Architecture) adalah suatu standard 

untuk sistem objek oriented terdistribusi yang dikembangkan oleh OMG. 

CORBA memungkinkan kita menggunakan aplikasi tanpa adanya batasan 

platform, teknologi jaringan, bahasa pemrograman, maupun letak objek 

pemberi service yang dituju. 

 

RMI (Remote Method Invocation) adalah salah satu bagian dari J2SE yang 

digunakan untuk membangun aplikasi terdistribusi menggunakan bahasa Java.  

RMI adalah kumpulan kelas dalam Java yang digunakan untuk menangani 

pemanggilan (invocation) method secara jarak jauh (remote) dalam suatu 

jaringan atau Internet, Idenya memisahkan obyek-obyek secara terdistribusi 

dalam mesin-mesin yang berbeda. RMI menggunakan prinsip pemrograman 

berorientasi obyek dimana obyek satu dapat saling berkomunikasi dengan 

obyek lainnya,Untuk membangun aplikasi RMI dibutuhkan Interface. RMI 

terdiri dari RMI client dan server. 

 

 

 

Tujuan 

 

1. Mengetahui tentang CORBA. 

2. Mengetahui arsitektur CORBA. 

3. Mengetahui tentang RMI. 

4. Mengetahui arsitektur RMI. 
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11.1 Corba (Common Object Request Broker Architecture) 
CORBA (Common Object Request Broker Architecture) adalah suatu 

standard untuk sistem objek oriented terdistribusi yang dikembangkan 

oleh OMG. CORBA memungkinkan kita menggunakan aplikasi tanpa 

adanya batasan platform, teknologi jaringan, bahasa pemrograman, 

maupun letak objek pemberi service yang dituju. 

 
11.1.1 Arsitektur Corba 

CORBA (Common Object Request Broker Architecture) 

merupakan suatu spesifikasi yang dikembangkan oleh OMG (Object 

Management Group), sebuah konsorsium yang terdiri lebih dari 800 

perusahaan. 

Tujuan CORBA adalah untuk pengembangan pemrograman 

objek  terdistribusi. CORBA bukanlah bahasa pemrograman, tapi 

merupakan spesifikasi untuk mengembangkan objek-objek 

terdistribusi.  Beberapa software yang mengimplementasikan COBA 

misalnya ORBIX (oleh IONA Technologies), VisiBroker (oleh 

Insprise), dan JavaIDL (oleh JavaSoft). 

CORBA memiliki arsitektur yang berbasiskan model objek. 

Model ini diturunkan dari abstrak Core Object Model yang didefiniskan 

OMG di dalam OMA (Object Management Architecture). Model ini 

merupakan gambaran abstrak yang tidak dapat diimplementasikan 

tanpa menggunakan teknologi tertentu. Dengan model tersebut, 

suatu aplikasi dibangun dengan standard yang telah ditentukan. 

Sistem CORBA terdiri dari objek-objek yang mengisolasi suatu client 

dari suatu server dengan menggunakan interface enkapsulasi yang 

didefinisikan secara ketat. Objekobjek CORBA dapat berjalan di atas 

berbagai platform, dapat terletak dimana saja dalam suatu network, 

dan dapat dikodekan dengan bahasa pemrograman apapun asal 

memiliki IDL mapping. 

Object Management Architecture (OMA) mendefinisikan 

berbagai fasilitas highlevel yang diperlukan untuk komputasi 

berorientasi objek. Bagian utama dari OMA adalah Object Request 

Broker (ORB).  ORB merupakan suatu mekanime yang memberikan 

transparansi lokasi, komunikasi, dan aktivasi. Suatu objek. ORB 

adalah semacam software bus untuk objek-objek dalam CORBA. 

Berdasarkan OMA, spesifikasi CORBA harus dipatuhi oleh ORB. 
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11.1.2 Komponen Utama CORBA 

CORBA disusun oleh komponen-komponen utama : 

1. ORB (Object Request Broker) 

2. IDL (Interface Definition Language) 

3. DII (Dynamic Invocation Interface) 

4. IR (Interface Repositories) 

5. OA (Object Adapter) 

 

 
Gambar  11.1 : Arsitektur CORBA 

11.1.3 Komponen Corba pada client 

Komponen CORBA pada sisi Client: 

1. Client Application 

2. Client IDL Stubs 

3. Dynamic Invocation Interface 

4. Interface Repository 

5. Client Side ORB Interface 

6. ORB Core 

11.1.4 Komponen Corba pada Server 

Komponen CORBA yang terletak di sisi Server 

1. Server Side ORB Interface 

2. Static IDL Skeleton 

3. Dynamic Skeleton Interface 

 

 

11.1.5 Komponen Utama penyusun CORBA: 

1. Object Request Broker (ORB) 

ORB merupakan inti dari CORBA dan bertanggung jawab untuk 

menjalankan semua mekanisme yang dibutuhkan, yaitu: 
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a. Menemukan implementasi objek untuk memenuhi suatu 

request 

b. Menyiapkan implementasi objek untuk menerima suatu 

request 

c. Melakukan komunkasi data untuk memenuhi suatu request 

Sebuah permintaan (request) yang dikirimkan suatu client ke 

suatu object implementation akan melewati ORB. Dengan ORB, 

yang terdiri dari interface, suatu client dapat berkomunikasi 

dengan object implementation tanpa adanya batasan platform, 

teknologi jaringan, bahasa pemrograman, dan letak objek. 

 

 
Gambar 11.2 : Request 

 

Dengan menggunakan ORB, objek client bias meminta sebuah 

method pada sebuah object server yang bisa saja terdapat dalam 

satu mesin maupun jaringan yang berbeda. ORB menerima 

panggilan dan menemukan objek yang bisa 

mengimplementasikan permintaan, mengirim parameter, invoke 

method, dan mengembalikan hasil yang diperoleh. 

 
Client 

Secara umum, client adalah suatu program/proses yang 

melakukan request pada suatu objek. Terdapat pula client 

relative, yaitu suatu objek yang menjadi client dari objek lainnya. 
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Client suatu objek harus mengakses OR (Object Reference) 

suatau objek tertentu untuk melakukan operasi pada suatu 

objek. Client hanya mengetahui struktur logika suatu objek 

melalui interface yang dimiliki objek tersebut dan behaviour yang 

dimiliki objek tersebut saat dipanggil. Secara umum, client 

mengakses objek dan ORB melalui language mapping. 

Client dapat bersifat portable dan seharusnya dapat berjalan tanpa 

harus mengubah kode pada ORB yang mendukung language 

mapping berbeda dengan objek instance yang 

mengimplementasikan interface berbeda. Untuk membuat suatu 

request, client dapat menggunakan 

1. DII (Dynamic Invocation Interface) yaitu suatu interface yang 

tidak tergantung pada inteface objek yang dituju 

2. IDL Stub, yang tergantung pada interface objek yang dituju.  

(ctt. Untuk fungsi-fungsi tertentu, client dapat berinteraksi 

secara langsung dengan ORB) 

 

Object Implementation (OI) 

Suatu Object Implementation (OI) menyediakan semantik 

dari objek, yang umumnya dilakukan dengan mendefiniskan data 

untuk object instance dan kode untuk method-method objek 

tersebut. Seringkali kita menggunakan objek lain atau 

menggunakan software tambahan untuk mengimplementasikan 

sifat suatu objek. 

Berbagai Object Implementation (OI) dapat didukung oleh 

server yang terpisah, librarys, sebuah program setiap method, 

aplikasi terenkapuslasi, object-oriented database, dan lain-lain. 

Dengan menggunakan object adapters (OA) tambahan, 

dimungkinkan untuk mendukung suatu Object Implementation 

(OI) secara virtual. 

Secara umum, Object Implementation (OI) tidak tergantung 

pada ORB atau bagaimana suatau client memanggil suatu objek. 

Object Implementation (OI) dapat memilih interface-nya ke ORB-

dependent service yang dipilih dengan memilih Object Adapter 

(OA). 

Object Implementation (OI) menerima suatu request melalui 

1. IDL Skeleton 

2. Dynamic Skeleton Interface(DSI) 

Object Implementation (OI) dapat memanggil Object Adapter 

(OA) dan ORB pada saat memproses sebuah request. 
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2. Interface 

Inteface suatu objek dapat didefinisikan dengan cara statis, 

yaitu menggunakan IDL (Interace Definition Languange). IDL 

mendefiniskan tipe suatu objek berdasarkan operasi-operasi 

(yang mungkin dijalankan pada objek tersebut) dan parameter 

operasi tersebut. 

Interface dapat pula ditambahkan ke dalam suatu IRS 

(Interface Repository Service) yang menggambarkan komponen-

komponen dari interface suatu objek.  Client dapat mengakses 

komponen-komponen ini saat runtime. 

Client meminta suatu request dengan melakukan akses ke 

OR (Object Reference) suatu objek yang dituju dan mengetahui 

tipe dari objek dan operasi-operasi yang dapat dilakukan pada 

objek tersebut. Client menginisialisasi request dengan memanggil 

rutinrutin suatu stub yang sesuai dengan objek atau 

membangun request secara dinamik.   

Interface dinamik dan interface stub harus memeiliki 

semantic request yabng msa dalam pemanggilan suatu request. 

ORB mencari implementation code yang dituju, mengirimkan 

parameterparameter dan mentransfer kontrol pada Object 

Implementation memalui IDL Sekeleton atau Dynamic 

Skeleton. Secara spesifik, skeleton berupa interface dan OA 

(Object Adapter). 

Dalam mengolah suatu request, Object Implementation 

memberikan service pada ORB melalui OA (Object Adapter). 

Saat suatu request selesai dijalankan, kontrol dan nilai keluaran 

dikembalikan ke client. OI dapat memilih OA yang akan 

digunakan. 

Keputusan pemilihan OA ditentukan oleh jenis service yang 

dibutuhkan oleh OI tersebut. 

Infomasi tentang OI diberikan pada saat instalasi dan disimpan 

dalam IR (Implementation Repository) yang digunakan selama 

pengiriman hasil request. 

Dalam arsitekturnya, ORB tidak perlu dimplementasikan 

dalam sebuah komponen tunggal; namun, ORB didefinisikan 

menggunakan interface-interface yang dimilikinya. Interface-

interface tersebut dikelompokan menjadi: 

1. operasi yang sama untuk semua implementasi ORB 

2. operasi khusus untuk tipe objek tertentu 

3. operasi khusus untuk style OI tertentu 
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3. Object Reference (OR) 

Object Reference (OR) merupakan informasi yang dibutuhkan 

untuk menentukan sebuah objek dalam ORB. Client dan Object 

Implementation (OI) memiliki bagaian yang tertutup dari OR 

dengan language mapping, yang kemudian disekat dari 

representasi aktualnya. Dua implementasi ORB dapat memiliki 

representasi OR yang berbeda. 

Representasi OR pada sisi client hanya valid selama masa hidup 

client tersebut.  

Semua ORB harus menyediakan language mapping yang sama 

untuk sebuah OR (umumnya disebut objek) untuk sebuah 

bahasa pemrograman tertentu. Hal ini memungkinkan sebuah 

program ditulis dalam bahasa apapun untuk mengakses OR 

secara independen terhadap ORB terntentu. 

 
4. Interface Definition Language (IDL) 

Objek-objek CORBA dispesifikasikan menggunakan interface, 

yang merupakan penghubung anatara client dan server. Interface 

Definition Language (IDL) digunakan untuk mendefinisikan 

interface tersebut. 

IDL menentukan tipe-tipe suatu objek dengan mendefinisikan 

interface-interface objek tersebut. Sebuah interface terdiri dari 

kumpulan operasi dan parameter operasi tersbut. IDL hanya 

mendeskripsikan interface, tidak mengimplementasikannya. 

Meskipun sintaks yang dimiliki oleh IDL menyerupai sintaks 

bahasa pemrograman C++ dan Java., perlu diingat, IDL bukan 

bahasa  pemrograman. 

Melalui IDL, Object Implementation (OI) akan memberitahu client 

--yang akan mengaksesnya—operasi apa saja dan method apa 

saja yang harus dipanggil client tersebut. 

Dari definisi IDL, objek-objek CORBA dipetakan ke bahasa 

pemrograman –C, C++, Java, dan lain-lain—yang memiliki IDL 

mapping. 

Bahasa Pemrograman yang berbeda dapat mengakses objek-

objek CORBA dalam bebagai cara yang berbeda. Pemetaan dari 

IDL ke bahasa pemrograman tertentu harus sama untuk semua 

implementasi ORB. Language Mapping ini menyertakan definisi 
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tipe data untuk bahasa pemrograman terntentu dan procedure 

interface untuk mengakses objek melalui ORB. Ini meliputi: 

1. Struktur dari client stub interface (tidak dibutuhkan untuk 

bahasa OOP) 

2. Dynamic Invocation Interface 

3. Implementation Skeleton 

4. Object Adapters 

5. Direct ORB Interface 

Language Mapping juga mendefinisikan interaksi antara 

pemanggilan objek dan langkah kontrol pada client dan 

implementasi. Pemetaan yang paling umum menyediakan 

syncrhonous call, dimana rutin mengembalikan nilai pada saat 

operasi suatu objek selesai dilakukan. Pemetaan tambahan 

memungkinkan sebuah call diisisiasi dan kontrol dikembalikan 

kepada program. 

 

Dynamic Invocation/Skeleton Interface 

IDL interface yang digunakan oleh sebuah client ditentukan pada 

saat client dikompilasi. Hal tesebut mengakibatkan seorang 

programmer hanya dapat menggunakan server-server yang 

terdiri dari objek-objek yang  mengimplementasikan 

interfaceinterface tersebut. 

Bila suatu aplikasi membutuhkan interface-interface yang tak 

didefiniskan saat kompilasi, maka diperlukan DII (Dynamic 

Invocation Interface) atau pun DSI (Dynamic Skeleton Interface). 

DII memungkinkan suatu aplikasi/client memanggil operasi-

operasi dari sembarang interface. DSI menyediakan suatu cara 

untuk mengirim request dari sebuah ORB ke sebuah Object 

Implementation (OI) tanpa harus mengetahui tipe dari objek pada 

saat kompilasi. 

 

Dynamic Invocation Interface (DII) 

CORBA mendukung DII dan SII. Operasi invocation dapat 

dilakukan menggunakan static interface ataupun dynamic interface. 

Static Invocation Interface (SII) ditentukan pad saat kompilasi dan 

dihubungkan dengan client mengunakan stub. 

Sedangkan Dynamic Invocation Interface (DII) memungkinkan 

apliaksi di sisi client untuk menggunakan server object tanpa perlu 

mengetahui tipe obek-objek tersebut saat kompilasi. 
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DII memungkinkan client untuk mendapatkan sebuah instance 

dari objek CORBA dan membuat invocation pada objek 

tersebut dengan menciptakan request yang sifatnya dinamis. DII 

menggunakan Interface Repository (IR) untuk memvalidasi dan 

mengambil identifier operasi pada suatu request yang dibuat. 

Client menggunakan Interface Repository (IR) untuk mempelajari 

tentang interface-objek yang tidak diketahui dan client 

menggunakan DII untuk memanggil methods suatu objek. 

Empat tahap yang diperlukan saat penggunaan Dynamic Invocation 

Interface (DII): 

1. Mengidentifikasikan target objek yang akan dipanggil 

2. Mendapatkan target interface dari objek tersebut 

3. Membangun invocation 

4. Mengirim request da mendapatkan respon 

Aplikasi-aplikasi client yang menggunakan Dynamic Invocation 

Interface (DII) tidak lebih efisien dari yang menggunakan SII, tapai 

ada dua keuntungan menggunakan DII, yaitu: 

 Aplikasi client dapat melakukan permintaan kepada setiap 

operasi meskipun tersebut tidak diketahui pada saat aplikasi 

dikompilasi 

 Apliaksi client tidak harus dikompilasi ulang untuk 

mengakses OI yang diaktivasi ulang 

 

Dynamic Skeleton Interface (DSI) 

Dynamic Skeleton Interface (DSI) menyerupai DII, namun 

tereletak di sisi server.  DSI memungkinkan server ditulis tanpa 

harus mempunyai skeleton-skeleton atau informasi tentang 

waktu kompilasi, dan untuk objek mana server ini 

diimlementasikan. Fungsi utama Dynamic Skeleton Interface (DSI) 

adalah mendukung implementasi gateway antara ORB yang 

memiliki protocol komunikasi berbeda. 

 

5. Object Adapter (OA) 

Object Adapter (OA) merupakan cara utama bagi sebuah Object 

Implemetation (OI) untuk mengakses service yang disediakan 

oleh ORB. Tugas utamanya adalah melakukan masking 

(menutupi) perbedaan dalam implementasi objek untuk 

memperoleh portability yang lebih tinggi. 
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6. ORB Interface 

ORB Interface Merupakan interface yang berhubungan langsung 

dengan ORB yang sama untuk semua ORB dan tidak tergantung 

pada interface suatu objek atau Objek Adapter (OA). Karena 

banyak fungsionalitas ORB yang disediakan melalui OA, stub, 

skeleton, maupun dynamic invocation; maka ada sedikit operasi 

yang umum bagi semua objek. 

 

7.  Inteface Repository (IR) 

Interface Repository (IR) merupakan online database yang berisi 

tentang meta informasi tentang tipe dari objek ORB. Meta 

ionformasi yang disimpan meliputi informasi tentang modul, 

interface, operasi, atribut, dan eksepsi dari objek. 

Interface Repository (IR) menyediakan cara lain untuk 

menentukan interface ke suatu objek. Interface ini dapat 

ditambahakan ke layanan IR. Dengan menggunakan IR, sebuah 

client akan mencari objek yang tidak diketahui pada saat 

kompilasi, menemukan informasi tentang interface objek 

tersebut dan implementasi suatu aktivasi dan deaktivasi. 

ORB biasa menggunakan IR untuk: 

1. menyediakan interoperability antar implementasi ORB yang 

berbeda 

2. menyediakan type checking dari signature sebuah request 

yang melalui SII dan DII 

3. Mengecek kebenaran grafik inheritance 

4. Mengelola instalasi dan distribusi interface definition alam 

sebuah jaringan 

5. Mengeizinkan designer apliaksi untuk memodifikasi interface 

definition 

6. Mengizinkan language compiler untuk mengcompile stub dan 

skeleton dari IR bahkan langsung dari file IDL. 

 

8. Implementation Repository 

Implementation Repository terdiri dari informasi yang 

memperbolehkan ORB untuk mencari dan mengaktivasi 

implementasi suatu objek. Meskipun untuk suatu ORB atau 

lingkungan operasi, Implementation Repository merupakan 

tempat yang konvensional untuk menyimpan suatu informasi. 

 

9. Internet Inter-ORB Protocol (IIOP) 
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CORBA mendefinisikan IIOP (Internet Inter-ORB Protocol) untuk 

mengatur bagaimana objek berkomunikasi melalui jaringan. IIOP 

merupakan open protocol yang berjalan diatas TCP/IP. 

11.1.6 Sistem Keamanan pada CORBA 

Selain mendefinisikan arsitektur CORBA, OMG (Object Management 

Group) juga mengembangkan definisi formal untuk servis keamanan 

pada CORBA. 

Keamanan (Security) merupakan hal sangat vital pada sistem 

komputer modern, terutama untuk sistem terdistribusi yang lebih 

mudah diserang dari pada sistem trandisional biasa. Oleh karena itu 

servis yang menunjang keamanan sangat diperlukan dalam System 

terdistribusi seperti CORBA. 

 
Sistem Kemananan 

Sistem keamanan (sekuriti) adalah proteksi umum suatu sistem 

informasi dari orang-orang yang akan melakukan akses yang tak 

diizinkan maupun interferensi dalam pengiriman informasi. Secara 

umum, keamanan berkenaan dengan masalah: 

 Confidentiality (informasi hanya diberikan pada user yang 

berhak mengaksesnya) 

 Integrity (informasi hanya boleh diubah oleh user yang 

berhak mengubahnya) 

 Accountability (aksi-aksi user yang berhbungan dengan 

keamanan selalu dicatat) 

 Avaiability (sistem selalu tersedia bagi user yang berhak 

mengaksesnya) 

Sebagai tambahan dari hal-hal mendasar tersebut, spesifikasi OMG 

juga menyebutkan sejumlah ancaman (threat) dan sejumlah fitur 

(ferature) penting untuk mencapai tujuan (goal) dari sistem 

kemananan. 

 
Ancaman 

Banyak ancaman yang terdapat pada suatu sistem informasi karena 

selalu saja ada orang yang mencoba untuk menjebol sistem tersebut 

dan berusaha mendapatkan informasi yang seharusnya tidak boleh 

diakses mereka. 

Sistem objek terdistribusi, semisal CORBA, lebih mudah diserang 

dari pada sistem-sistem tradisional. Hal ini dikarenakan pada sistem 

terditribusi terdapat banyak komunikasi antar komponen software 
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yang beraneka macam sehingga menjadi peluang bagi para penjebol 

sistem. 

Beberapa jenis ancaman yang dideskripsikan dalam spesifikasi OMG 

adalah: 
 Kontrol keamanan (Security control) di-bypass oleh orang lain 

 Seorang authorised user mendapatkan akses pada informasi yang 

seharusnya 

disembunyikan darinya 

 Seorang user menyamar sebagai orang lain dan mendapatkan 

akses, sehingga aksinya 

tercatat dilakukan oleh orang lain tersebut. Pada sistem 

terdistribusi, user mungkin saja mendelegasikan proses pada 

objek lain, sehingga objek tersebut dapat digunakan untuk 

kepentingannya. 

 Kurangnya accountability, misalnya identitas user yang tidak 

mencukupi 

 Penyadapan untuk mendapatkan data yang seharusnya 

dirahasiakan 

 Memodifikasi pada komunikasi antar objek (mengubah, 

menambah maupun menghapus item) 

Tingkat keamanan suatu sistem yang merupakan sasaran bagi 

berbagai macam serangan, kadang merupakan hasil tawar-menawar 

pada desain dan implementasi, biasanya untuk mencapai tujuan yang 

dinginkan seperti penambahan kinerja atau fungsi tambahan. 

 
Goal 

Hal-hal mendasar pada sistem keamanan, yaitu Confidentiality, 

integrity, accountability, dan availability adalah dasar untuk membangun 

sistem keanaman pada CORBA. Namun, sistem CORBA bukanlah 

jenis sistem informasi biasa, melainkan 

karena sifat terdistribusinya, sistem ini memiliki potensi ancaman 

yang mungkin tidak terdapat pada sistem lain. 

Oleh karena sifat terdistribusi tersebut, beberapa tujuan keamanan 

yang khusus pada CORBA adalah: 

 Menyediakan keamanan atas sistem heterogen dimana vendor 

yang berbeda mungkin mensuplai ORB yang berbeda pula 

 Karena sistem CORBA berorientasi objek, maka spesifikasi-nya 

juga harus berorientasi objek: 

1. interface harus sepenuhnya objek oriented murni 
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2. model harus menggunakan enkapsulasi untuk menampilkan 

kesatuan sistem dan menyembunyikan kompleksitas 

mekanisme sekuriti dibawah interface sederhana 

3. model harus mengizinkan implementasi polimorfisme pada 

objeknya yang berbasis pada mekanisme lapisan bawah 

berbeda, sehingga menyediakan apa yang disebut teknologi 

keamanan independen 

 Secure Object Invocation, untuk memastikan invocation diproteksi 

oleh aturan sekuriti 

 Access Control dan Auditing, untuk memastikan bahwa accsess 

control dan auditing  yang diperlukan telah diterapkan pada 

invocation objek. 

 

Fitur 

Dalam rangka menghadapi ancaman yang telah disebutkan diatas dan 

mencapai tujuan yang diinginkan, spesifikasi OMG menentukan fitur-

fitur kunci yang harus diproses oleh sistem keamanan pada CORBA, 

yaitu: 

 Identification dan Authentication 

 Authorisation dan Access control (memutuskan apakah suatu user 

dapat mengakses objek (umumnya menggunakan identitas secara 

normal dan/atau atribut istimewa lain) dan apakah atribut 

kontrol dari objek target dapat mengaksesnya) 

 Security Auditing (untuk membuat mencatat semua kegiatan user 

yang berhuungan dengan sekuriti. Mekanisme auditing harus 

harus dapat mengidentifikasi user secara benar, bahkan setelah 

rangkaian call melalui banyak objek) 

 Keamanan dari komunikasi antar objek (hal ini memerlukan 

koneksi yang terpercaya antara client dan target, yang mungkin 

memerlukan autentifikasi dari client untuk target, maupun 

autentifikasi dari target untuk client. Hal ini juga memerlukan 

integrity protection dan Confidentiality protection untuk message 

yang dikirimkan antar object) 

 Non-repudiation (menyediakan bukti nyata dari suatu aksi yang 

dilakukan oleh user)  

 Administrasi dari informasi sekuriti. 
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11.2 RMI (Remote Method Invocation) 
Sistem komputasi terdistribusi yang bekerja di banyak tempat 

mengharuskan beberapa komputer untuk bisa berkomunikasi satu 

sama lain. Untuk komunikasi, bahasa Java mendukung pemakaian 

socket yang sifatnya fleksibel dan mencukupi untuk keperluan 

komunikasi umum. Tapi di sisi lain, untuk membuat socket, client dan 

server harus terhubung melalui protokol pada application level untuk 

meng-encode dan men-decode data-data yang akan dikirimkan. 

Protokol itu sendiri ternyata sulit untuk dibuat dan bisa menjadi 

rentan terhadap error. 

RMI adalah salah satu bagian dari J2SE yang digunakan untuk 

membangun aplikasi terdistribusi menggunakan bahasa Java.RMI adalah 

kumpulan kelas dalam Java yang digunakan untuk menangani 

pemanggilan (invocation) method secara jarak jauh (remote) dalam 

suatu jaringan atau Internet,Idenya memisahkan obyek-obyek secara 

terdistribusi dalam mesin-mesin yang berbeda. RMI menggunakan 

prinsip pemrograman berorientasi obyek dimana obyek satu dapat 

saling berkomunikasi dengan obyek lainnya,Untuk membangun aplikasi 

RMI dibutuhkan Interface. RMI terdiri dari RMI client dan server. 

RMI server biasanya akan membuat beberapa remote obyek dan 

referensi-nya yang dapat diakses oleh RMI client menggunakan suatu 

URL dan menunggu RMI client meminta ke server. Sedangkan RMI 

client akan membuat koneksi ke server dan meminta pemanggilan ke 

beberapa remote obyek berdasarkan referensi yang diterimanya. RMI 

client akan menggunakan remote obyek sebagai lokal obyek. 

 

11.2.1 Arsitektur RMI 

RMI Server akan mendaftarkan remote obyeknya ke RMI Registry 

melalui bind dengan nama unik. RMI Client yang akan melakukan 

suatu pemanggilan method dari remote obyek, harus meminta 

referensi obyek ke RMI Registry berdasarkan nama kelas obyek 

tersebut.  Dalam RMI harus ada pendefinisian interface (behaviour) 

dan implementasi interface (berupa kelas) , RMI hanya dimiliki oleh 

bahasa Java saja. 
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Gambar 11.3 : Arsitektur RMI 

 
RMI Layers 

 
Gambar 11.4 : RMI Layer 

 
Stub & Skeleton 

 

Merupakan interface antara aplikasi dan RMI System. Stub bertindak 

sebagai client side proxy ,Skeleton bertindak sebagai server side 

proxy 
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Selama remote invocation stub bertanggung jawab untuk: 

 Meminta lokasi remote server obyek pada remote reference 

Layer 

 Marshalling : merangkaian argumen pada output stream 

 Memberitahu remote reference Layer bahwa semua data 

parameter telah terkirim, sehingga pemanggilan method 

sesungguhnya dapat dilakukan oleh server 

 Unmarshalling: rangkaian nilai yang diterima dari remote 

obyek 

 Memberitahu remote reference Layer bahwa pemanggilan 

telah lengkap 

 

Skeleton bertanggung jawab untuk: 

 Marshalling: nilai kembalian atau exception kepada stub 

client 

 Mengirimkan panggilan method pada server object 

sesungguhnya 

 
 

 

 

Latihan 

 

Berikut ini adalah cara langkah-langkah membuat layanan RMI: 

1. Buatlah interface, interface berguna sebagai skeleton code 
1 import java.math.BigInteger; 
2 import java.rmi.*; 
3 
4 public interface PowerService extends 

java.rmi.Remote { 
5 public BigInteger square(int num) throws 

RemoteException; 
6 public BigInteger power(int num1, int num2) throws 

RemoteException; 
7 } 

2. Buat Implementasi pada server 
1 public class PowerServiceImpl extends 

UnicastRemoteObject implements PowerService{ 
2 public PowerServiceImpl() throws RemoteException { 
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3 super(); 
4 } 
5 public BigInteger square(int num) { 
6 String numrep = String.valueOf(num); 
7 BigInteger bi = new BigInteger(numrep); 
8 bi.multiply(bi); 
9 return bi; 
10 } 
11 public BigInteger power(int num1, int num2) { 
12 String numrep = String.valueOf(num1); 
13 BigInteger bi = new BigInteger(numrep); 
14 bi.pow(num2); 
15 return bi; 
16 } 
17 public static void main(String args[]){ 
18 try { 
19 if (System.getSecurityManager() == null) { 
20 System.setSecurityManager ( new 

RMISecurityManager() ); 
21 } 
22 PowerServiceImpl impl = new PowerServiceImpl(); 
23 Naming.bind("PowerService", impl); 
24 System.out.println("Service bound..."); 
25 } catch (Exception e) { 
26 e.printStackTrace(); 
27 } 
28 } 
29 } 

3.  Buat aplikasi client 
1 import java.rmi.*; 
2 import java.rmi.Naming; 
3 import java.io.*; 
4 
5 public class PowerServiceClient { 
6 public static void main(String args[]) { 
7 try { 
8 if (System.getSecurityManager() == null) { 
9 System.setSecurityManager(new RMISecurityManager()); 
10 } 
11 PowerService service = (PowerService) Naming.lookup 
12 ("rmi://" + args[0] + "/PowerService"); 
13 System.out.println("Square 1323242= 

"+service.square(1323242); 
14 } catch (Exception e) { 
15 e.printStackTrace(); 
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16 } 
17 } 
18 } 

4.  Compile semua java source 

jeab20@kawung-2:~/rmi$ java *.java 
5.  Buat stub dengan menggunakan rmi compiler 

jeab20@kawung-2:~/rmi$ rmic PowerServiceImpl 
6.  Buat sebuah berkas policy 

jeab20@kawung-2:~/rmi$ cat java.policy 
grant { 
permission java.Security.AllPermission; 
permission java.net.SocketPermssion 

"*","accept,connect,resolve"; 
}; 

7.  jalankan rmiregistry 

jeab20@kawung-2:~/rmi$ rmiregistry & 
[1] 30866 

8.  Jalankan service 

jeab20@kawung-2:~/rmi$ java -

Djava.Security.policy=java.policy 

PowerServiceImpl 
Service bound... 

9.  Jalankan aplikasi client 

jeab20@kawung-2:~/rmi$ java -

Djava.Security.policy=java.policy 

PowerServiceClient 152.118.25.3 
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