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Centralized Systems

❑ Berjalan pada sistem komputer tunggal dan tidak berinteraksi

dengan sistem komputer yang lain.

❑ Sistem komputer multi-guna: satu ke banyak CPU dan

beberapa alat pengendali yang terhubung melalui sebuah bus

yang memungkinkan akses pembagian memori.

❑ Sistem single-user (mis., PC atau workstation): unit desk-top,

single user, biasanya hanya terdiri satu CPU dengan satu atau

dua hard disk; SO hanya mendukung untuk satu user.

❑ Sistem Multi-user : lebih banyak penyimpan, memori lebih

besar, multiple CPU, dan menggunakan SO multi-user.

Melayanai banyak pengguna yang terhubung dengan sistem

melalui terminal. Biasa disebut sistem server.
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A Centralized Computer System
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Client-Server Systems

 Sistem server melayani permintaan m sistem client, 

yang mempunyai struktur umum seperti berikut :
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Client-Server Systems (Cont.)

❑ Fungsi Database dapat dibagi menjadi :

 Back-end: mengelola susunan akses, evaluasi queri dan optimisasi, pengendalian

konkurensi dan recovery.

 Front-end: berisi beberapa peralatan seperti form, pembuat laporan, dan fasilitas

graphical user interface.

❑ Antarmuka antara front-end dan back-end melaui SQL atau melalui sebuah

program aplikasi (application program interface).
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❑ Keuntungan mengganti mainframes dengan jaringan
workstation atau personal computer yang terhubung ke
mesin server back-end :

❖ Mengurangi biaya

❖ Fleksibel dalam mengelola sumber daya dan
pengembangan fasilitasnya

❖ Antarmuka pengguna lebih baik

❖ Lebih mudah perawatannya

❑ Sistem server secara umum dapat dibagai dalam dua
kategori :

❖ Transaction Server yang mana digunakan secara luas
dalam sistem basisdata relasional, dan

❖ Data Server, digunakan dalam sistem basisdata yang
berorientasi objek
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Transaction Servers

❑ Disebut juga sistem query server atau SQL server systems; client mengirim

permintaan ke server dimana transaksi dieksekusi, dan hasilnya dikirin

kembali ke client.

❑ Permintaan khusus dalam SQL, dan dikomunikasikan ke server melalui

sebuah mekanisme remote procedure call (RPC).

❑ Transaksi RPC menyediakan banyak RPC calls untuk membentuk sebuah

transaksi.

❑ Open Database Connectivity (ODBC) adalah sebuah program aplikasi

dengan bahasa C yang merupakan antarmuka standard dari Microsoft

untuk berhubungan dengan server, megirim pesan SQL dan mendapatkan

hasilnya.

❑ JDBC adalah standard yang mirip ODBC, untuk Java

JDBC adalah Java Database Connectivity yang mana tiap koneksinya diatur dengan kelas yang bernama

Connection dengan cara mengimport driver sesuai dengan aplikasi DBMS yang kita gunakan.
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Transaction Server Process Structure

❑ Salah satu bentuk transaction server yang memungkinkan

banyak proses mengakses data dalam memori yang tersebar.

❑ Proses server

❖ Query yang diterima dari user (transaksi), dieksekusi dan hasilnya

dikirim kembali

❖ Proses mungkin multithreaded, yang menyediakan sebuah proses

tunggal dieksekusi oleh beberapa user secara konkuren

❖ Proses khusus multiple multithreaded server 

❑ Proses Lock manager (pengelolaan penguncian) 

❑ Proses penulisan database 

❖ Output mengubah blok buffer ke disk secara terus menerus
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Transaction Server Processes (Cont.)

❑Proses penulisan Log

❖Server secara sederhana menambah log records ke
buffer log record

❖Log writer mengolah output log record ke penyimpan
stabil.

❑Proses Checkpoint

❖Membentuk checkpoint secara periodik

❑Proses monitoring proses

❖Mengawasi proses-proses lain, dan melakukan
recovery jika ada proses lain yang gagal
▪ Mis. Pembatalan beberapa transaksi yang sedang dieksekusi

server dan memulainya kembali
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Transaction System 

Processes (Cont.)
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Transaction System Processes (Cont.)

❑ Shared memory berisi shared data 
 Buffer pool

 Lock table

 Log buffer

 Cached query (digunakan kembali jika query yang sama diterima
lagi)

❑ Semua proses database dapat mengakses shared memory

❑ Untuk menjamin tidak ada dua proses yang mengakses data 
yang sama pada satu waktu, sistem basis data menerapkan
mutual exclusion
 Semaphore sistem operasi

 Instruksi yang atomik seperti test-dan-set
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Transaction System Processes (Cont.)

❑ Untuk mengatasi komunikasi antar proses yang banyak seperti
permintaan/pembagian, setiap proses database dioperasikan langsung dalam
struktur data lock table termasuk pengiriman permintaan untuk mengunci proses
manajer
▪ Mutual exclusion menjamin dalam penguncian table menggunakan semaphore, atau lebih

umum’ instruksi atomik

▪ Jika sebuah penguncian dapat didapatkan, table yang terkunci akan langsung memperbarui
dalam shared memory

▪ Jika penguncian tidak dapat diperoleh, permintaan penguncian akan dicatat dalam lock 
table dan proses (atau thread) akan menunggu untuk mendapatkan penguncian

▪ Ketika penguncian dilepas, pelepasan proses meperbarui penguncian tabel untuk melepas
penguncian record, seperti jaminan penguncian untuk menunggu permintaan (jika ada)

▪ Proses/thread menunggu penguncian berikutnya :

➢ Melanjutkan pemeriksaan lock table untuk menguji pemberian lock, atau

➢ Menggunakan mekanisme semaphore sistem operasi.  

 Identitas Semaphore disimpan dalam lock table

 Ketika penguncian diperoleh, pelepasan proses memberi tanda semaphore untuk
menunggu proses/thread untuk diproses

 Lock manager memproses sambil mendeteksi adanya deadlock 
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Data Servers

❑ Digunakan dalam LAN, dimana ada koneksi berkecepatan tinggi
antara client dan server, mesin client sebanding dengan kecepatan
proses mesin server, dan task akan dieksekusi secara intensif.

❑ Pengiriman data ke mesin client dimana proses dibentuk, dan
hasilnya dikirim kembali ke mesin server.

❑ Arsitektur ini membutuhkan fungsi back-end yang penuh pada
clients.

❑ Digunakan pada banyak sistem basis data yang berorientasi objek

❑ Istilah:

 Page-Shipping versus Item-Shipping

 Locking

 Data Caching

 Lock Caching
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Data Servers (Cont.)

❑ Page-Shipping versus Item-Shipping

 Unit pengiriman yang lebih kecil  lebih dari pesan

 Nilai ketertarikan antar item seiring dengan dibutuhkannya item

 Pengiriman dapat diidentikan dengan salah satu bentuk ketertarikan

❑ Locking/penguncian

 Tingkat kebutuhan dan pemberian lock dari server tinggi selama ada
penundaan pesan

 Dapat menjamin penguncian tergantung permintaan dan ketrikatan item; dg
halaman pengiriman, transaksi dijamin terkunci pada halaman kosong.

 Penguncian pada item yang dibutuhkan dapat di P{panggil ulang} oleh server,
dan mengembalikan transaksi client jika item yang tidak dibutuhkan lagi.

 Penguncian pada halaman dapat persempit untuk mengunci item pada
halaman jika tidak ada konflik penguncian. Penguncian pada item yang tidak
dibutuhkan dapat dikembalikan ke server.
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Data Servers (Cont.)

❑ Data Caching

 Data dapat di cached pada client saat ada diantara transaksi

 Tetapi pemeriksaan data adalah up-to-date sebelum digunakan
(cache coherency)

 Check can be done when requesting lock on data item

❑ Lock Caching

 Penguncian dapat dilakukan sistem client

 Transaksi dapat dikunci secara di cached lock secara lokal, tanpa
menghubungi server

 Server calls back lock dari client ketika menerima permintaan
penguncian yang konflik. Client mengembalikan penguncian saat tidak
ada transaksi yang membutuhkan.

 Mirip dengan penyempitan, tetapi lintas transaksi.
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Parallel Systems

❑ Sistem basisdata paralel terdiri dari banyak prosesor dan

banyak penyimpan yang terhubung oleh jaringan yang cepat.

❑ Sebuah mesin mendekati parallel machine memiliki beberapa

prosesor

❑ Sebuah mesin yang mendekati parallel atau lebih halus lagi

paralelnya menggunakan ratusan prosesor kecil.

❑ Ukuran kinerja :

 Throughput --- banyaknya task yang dapat dilengkapi dalam waktu dekat

 Response time --- tanggapan waktu dibutuhkan untuk melengkapi singel

task dari peserta
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Speed-Up dan Scale-Up

❑ Speedup: masalah eksekusi dengan ukuran yang tetap pada sebuah
sistem yang kecil membutuhkan waktu yang lebih lama.

 Diukur dengan:

speedup = sistem kecil melewatkan waktu

sistem besar melewatkan waktu

 Speedup adalah linear jika faktor pengali bernilai N.

❑ Scaleup: meningkatkan ukuran masalah dan sistem

 Sistem N-kali lebih besar membutuhkan pekerjaan N-kali lebih besar

 Diukur dengan:

scaleup = sistem yang kecil waktu penyelesaian masalah juga kecil

sistem besar butuh waktu dan masalah besar

 Scale up adalah linear jika faktor pengali bernilai 1.
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SPEEDUP
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Batch and Transaction Scaleup

❑Batch Scaleup:
 Sebuah job tunggal besar; sejenis queri basis data pada

umumnya dan simulasi scientific.

 Menggunakan komputer yang N-kali lebih besar dengan
masalah yang N-kali lebih besar.

❑Transaction Scaleup:
 Banyak query kecil diajukan oleh user-user yang mandiri

untuk shared database; sejenis dengan proses transaksi
dan sistem timesharing.

 N-kali user mengajukan permintaan (N-kali permintaan)
pada sebuah database yang N-kali lebih besar, pada
komputer yang N-kali lebih besar.

 Baik untuk eksekusi secara paralel.
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Factors Limiting Speedup and Scaleup

Speedup dan scaleup selalu sebanding dengan:

❑ Biaya awal: Biaya awal multiple proses mungkin didominasi

waktu komputasi, jika tingkat paralelismenya tinggi.

❑ Interferensi: Proses akses dengan membagi sumberdaya

(mis.system bus, disk, atau penguncia) memunculkan

persaingan satu dengan yang lain, membutuhkan waktu

tunggu proses lebih banyak, dibanding waktu kerja.

❑ Kecenderungan: Meningkatkan derajat paralelisme

meningkatkan varian waktu layanan untuk mengeksekusi

paralel task. Secara keseluruhan waktu menjadi lebih lambat

pada eksekusi task secara paralel.
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Interconnection Network Architectures

❑ Bus. Komponen sistem mengirim data dan menerima data dari bus
komunikasi tunggal;
▪ Tidak dapat ditingkatkan dengan paralelisme.

❑ Mesh. Komponen disusun sebagai node pada sebuah grid, dan
setiap komponen dihubungkan dengan semua komponen yang
berdekatan
▪ Hubungan komunikasi tumbuh seiring dengan bertambahnya

komponen, dan skala yang lebih baik.
▪ Tetapi mungkin butuh 2n loncatan untuk mengirim pesan ke sebuah

node (atau n dengan hubungan dengan sekliling sisi grid).

❑ Hypercube. Komponen dihitung dalam bilangan biner; komponen
terhubung dengan yang lain jika representasi biner berbeda tepat
satu bit.
▪ n komponen terhubung ke log(n) komponen lain dan dapat

mendapatkan setiap yang lain melalui lebih dari log(n) link; mengurangi
waktu delay.
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Parallel Database Architectures

❑ Shared memory – prosesor membagi memory kepada umum

❑ Shared disk -- prosesor membagi sebagian kapasitas disk

❑ Shared nothing -- prosesor membagi bukan memori dan bukan

disk

❑ Hierarchical – gabungan berbagai arsitektur
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Parallel Database Architectures
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Shared Memory

❑ Prosesor dan disk mempunyai akses ke sebuah memory

umum, seperti melalui sebuah bus atau melalui interkoneksi

network.

❑ Sangat efisien komunikasi antara prosesor – data dalam

shared memory yang dapat di akses oleh prosesor lain tanpa

memindahkan software yang digunakan.

❑ Downside – arsitektur tidak diskalakan kurang dari 32 atau 64

prosesor sejak koneksi bus atau interconection network

menjadi sebuah bottleneck

❑Wdigunakan secara luas untuk paralelisme tingkat rendah.
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Shared Disk

❑ Semua prosesor dapat secara langsung mengakses semua disk melalui

jaringan tetapi prosesor mempunyai memory sendiri (private memories).

 Bus memory tidak dalam sebuah bottleneck

 Arsitektur menyediakan tingkat toleransi kesalahan — jika sebuah prosesor

rusak, prosesor lain dapat mengambil alih pekerjaannya selama databse

residen dalam disk.

❑ Contoh: IBM Sysplex dan DEC clusters (sekarang bagian dari Compaq)

running Rdb (sekarang Oracle Rdb) yang merupakan pengguna komersial

❑ Downside: bottleneck sekarang berada pada interkoneksi ke subsistem

disk.

❑ Sistem Shared-disk dapat menaikkan jumlah prosesor, tetapi komunikasi

antar prosesor berjalam lambat.
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Shared Nothing

❑ Node terdiri dari prosesor, memori, dan satu atau lebih disk. Prosesor pada

satu node berkomunikasi dengan prosesor lain di node lain menggunakan

jaringan interkoneksi. Node berfungsi sebagai server untuk data pada disk 

atau disk yang dimiliki node.

❑ Contoh: Teradata, Tandem, Oracle-n CUBE

❑ Data yang diakses dari disk lokal (dan akses memori lokal) tidak melewati

jaringan interkoneksi, sehingga meminimalkan gangguan berbagi sumber

daya.

❑ Multiprocessor shared-nothing dapat ditingkatkan hingga ribuan prosesor

tanpa gangguan.

❑ Kelemahan utama: biaya komunikasi dan akses disk non-lokal; mengirim

data melibatkan interaksi perangkat lunak di kedua ujungnya.
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Hierarchical

❑Menggabungkan karakteristik shared-memory, shared-
disk, dan shared-nothing architecture.

❑ Level atas adalah arsitektur shared-nothing - node yang
terhubung oleh jaringan interkoneksi, dan tidak berbagi
disk atau memori satu sama lain.

❑ Setiap node dari sistem dapat berupa sistem memori
bersama dengan beberapa prosesor.

❑ Atau, setiap node dapat berupa sistem disk bersama,
dan masing-masing sistem berbagi set disk bisa menjadi
sistem memori bersama.

❑Mengurangi kompleksitas pemrograman sistem tersebut
dengan arsitektur memori virtual terdistribusi
 Disebut juga non-uniform memory architecture (NUMA)
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Distributed Systems

 Data tersebar di beberapa mesin (juga disebut sebagai sites atau nodes.

 Jaringan menghubungkan mesin-mesin tersebut

 Data dibagikan oleh pengguna di banyak mesin
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Distributed Databases

❑ Database terdistribusi secara homogen

 Perangkat lunak / skema yang sama di semua situs, data dapat dipartisi
di antara situs

 Sasaran: memberikan tampilan satu basis data, menyembunyikan detail 
distribusi

❑ Database terdistribusi secara heterogen
 Perangkat lunak / skema berbeda di situs yang berbeda

 Sasaran: mengintegrasikan basis data yang ada untuk menyediakan
fungsionalitas yang bermanfaat

❑ Bedakan antara transaksi lokal dan global

 Transaksi lokal mengakses data di satu situs tempat transaksi dimulai.

 Transaksi global baik mengakses data di situs yang berbeda dari yang di
mana transaksi dimulai atau mengakses data di beberapa situs yang 
berbeda.
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Trade-offs in Distributed Systems

❑ Sharing data - pengguna di satu situs dapat mengakses data

yang berada di beberapa situs lain.

❑ Autonomy - setiap situs dapat mempertahankan tingkat kontrol

atas data yang disimpan secara lokal.

❑ Ketersediaan sistem yang lebih tinggi melalui redundansi - data

dapat direplikasi di situs jarak jauh, dan sistem dapat

berfungsi bahkan jika situs gagal.

❑ Disadvantage / Kerugian: menambah kerumitan yang

dibutuhkan untuk memastikan koordinasi yang tepat antar

lokasi.

 Biaya pengembangan perangkat lunak.

 Potensi bug lebih besar.

 Peningkatan overhead pemrosesan.
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Implementation Issues for Distributed 

Databases 
❑ Atomicity diperlukan bahkan untuk transaksi yang memperbarui data 

di banyak situs
 Transaksi tidak dapat dilakukan di satu situs dan dibatalkan di situs lain

❑ The two-phase commit protocol (2PC) digunakan untuk memastikan
atomicity
 Basic idea: setiap situs melakukan transaksi sampai sebelum komit, dan

meninggalkan keputusan akhir kepada koordinator

 Setiap situs harus mengikuti keputusan koordinator: bahkan jika ada
kegagalan saat menunggu keputusan koordinator
 Untuk melakukannya, pembaruan transaksi dicatat ke penyimpanan yang stabil dan

transaksi dicatat sebagai "menunggu“

❑ 2PC tidak selalu sesuai: model transaksi lain berdasarkan
perpesanan persisten, dan alur kerja, juga digunakan

❑ Diperlukan kontrol konkurensi terdistribusi (dan deteksi kebuntuan)

❑ Replikasi item data yang diperlukan untuk meningkatkan
ketersediaan data
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Network Types

❑Local-area networks (LANs) – terdiri dari prosesor yang

didistribusikan di wilayah geografis kecil, seperti satu

bangunan atau beberapa bangunan yang berdekatan.

❑Wide-area networks (WANs) – terdiri dari prosesor yang

didistribusikan di wilayah geografis yang luas.

❑Discontinuous connection – WANs, seperti yang

didasarkan pada dial-up berkala (menggunakan, mis.,

UUCP), yang terhubung hanya untuk sebagian waktu..

❑Continuous connection – WANs, seperti Internet, tempat

host terhubung ke jaringan setiap saat.
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Networks Types (Cont.)

❑WAN dengan koneksi berkelanjutan diperlukan untuk

menerapkan sistem basis data terdistribusi

❑ Aplikasi Groupware seperti Lotus notes dapat bekerja pada

WAN dengan koneksi terputus-putus:

 Data direplikasi.

 Pembaruan disebarkan ke replika secara berkala.

 Tidak ada penguncian global yang mungkin, dan salinan data dapat

diperbarui secara independen.

 Eksekusi non-serializable karenanya dapat terjadi. Pembaruan yang

bertentangan mungkin harus dideteksi, dan diselesaikan dengan cara

yang bergantung pada aplikasi.
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