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KONSEP CONCURRENCY CONTROL

❑Tujuan utama dalam pengembangan database adalah

membuat banyak pengguna bisa mengakses data

secara bersamaan.

❑Pengaksesan data ini tidak bermasalah jika semua

pengguna hanya membaca data dan mereka tidak

mengganggu satu sama lain.

❑Tetapi ketika banyak pengguna mengakses database

yang sama secara bersamaan dan salah satu

melakukan perubahan terhadap data, maka akan

dapat menimbulkan adanya data yang tidak

konsisten (inconsistency data).

3



❑Inconsistency data dapat diatasi dengan suatu

mekanisme yang mengatur jalannya transaksi

pengaksesan data yang sama tersebut, yamg dikenal

dengan istilah Concurrency Control.

❑Concurrency control adalah proses pengaturan

operasi–operasi dalam banyak transaksi yang

berjalan secara simultan pada database tanpa

mengganggu operasi pada transaksi lainnya sehingga

dapat menghasilkan data yang konsisten ( Connolly,

2005, p577 ).

❑Tiga contoh masalah penting yang terkait oleh

concurrency, yaitu Lost-Update, Uncommitted

Dependency, dan Inconsistent Analysis. 4



CONTOH MASALAH

❑ Lost-Update

Penjelasan : Transaksi T1 dan T2 mulai pada waktu yang

hampir bersamaan, dan keduanya membaca saldo $100. T2

menambah balx $100 menjadi $200 dan menyimpan hasil

perubahannya dalam database. Di sisi lain, transaksi T1

mengurangi copy dari balx $10 menjadi $90 dan

menyimpan nilai ini dalam database, menimpa hasil

update sebelumnya dan akhirnya menghilangkan $100

yang telah ditambahkan sebelumnya ke dalam saldo.

Kehilangan update transaksi T2 dapat dihindari dengan

mencegah T1 membaca nilai dari balx sampai update T2

telah selesai.
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LOST-UPDATE
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❑ Lost-Update

Time T1 T2 Balx

t1 begin_transaction 100

t2 begin_bransaction read(balx) 100

t3 read(balx) balx = balx + 100 100

t4 balx = balx - 10 write(balx) 200

t5 write(balx) commit 90

t6 commit 90



❑Uncommitted Dependency

Penjelasan: Transaksi t4 mengubah balx menjadi $200

namun T4 membatalkan transaksi sehingga balx harus

dikembalikan ke nilai asalnya, yaitu $100. Namun, pada

waktu itu, transaksi T3 telah membaca nilai baru balx

($200) dan menggunakan nilai ini sebagai dasar

pengurangan $10, sehingga memberikan saldo yang keliru

sebesar $190, yang seharusnya adalah $90. Nilai balx yang

dibaca T3 disebut dirty data, yang berasal dari nama

alternatifnya, yaitu masalah dirty read. Alasan rollback ini

tidaklah penting. Masalahnya adalah transaksinya gagal

(error), mungkin mengurangi rekening yang salah.

Efeknya adalah asumsi T3 yang menganggap update T4

telah berhasil dijalankan, meskipun selanjutnya

perubahannya dibatalkan.
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Masalah ini dihindari dengan mencegah T3 membaca balx

sampai keputusan telah dibuat, yaitu commit atau

membatalkan efek T4.

Dua masalah di atas mengkonsentrasikan pada transaksi

yang mengubah database dan campur tangan mereka bisa

membuat database menjadi corrupt. Namun, transaksi

yang hanya membaca database bisa juga memberikan

hasil yang tidak akurat jika mereka diijinkan untuk

membaca hasil bagian dari transaksi yang belum selesai

yang secara bersamaan membaca database. Contohnya

dijelaskan pada masalah inconsistent analysis.
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❑Uncommitted Dependency
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Time T1 T2 Balx

t1 begin_transaction 100

t2 read(balx) 100

t3 balx = balx + 100 100

t4 begin_transaction write(balx) 200

t5 read(balx) ….. 200

t6 balx = balx – 10 rollback 100

t7 write(balx) 190



❑Inconsistent Analysis

Penjelasan: Masalah inconsistent analysis muncul ketika

sebuah transaksi membaca beberapa nilai dari database

tapi transaksi kedua mengubah beberapa darinya ketika

eksekusi transaksi yang pertama. Contohnya, sebuah

transaksi yang meringkas data pada sebuah database

(contohnya, saldo total) akan mendapat hasil yang tidak

akurat jika, ketika berjalan, transaksi lain sedang

mengubah database. Pada contoh diatas, ringkasan

transaksi T6 sedang berjalan secara bersamaan dengan

transaksi T5. Transaksi T6 sedang menjumlahkan saldo

rekening x ($100), rekening y ($50), dan rekening z($25).

Namun, di tengah jalan, transaksi T5 telah mentransfer

$10 dari balx ke balz, sehingga T6 sekarang mempunyai

hasil yang salah (lebih besar $10).
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❑Inconsistent Analysis
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Time T1 T2 Balx Baly Balz Sum

t1 begin_transaction 100 50 25

t2 begin_trans. Sum = 0 100 50 25 0

t3 read(balx) read(balx) 100 50 25 0

t4 balx = balx – 10 Sum = Sum + balx 100 50 25 100

t5 write(balx) read(baly) 90 50 25 100

t6 read(balz) Sum = Sum + baly 90 50 25 150

t7 balz = balz + 10 90 50 25 150

t8 write(balz) 90 50 35 150

T9 commit read(balz) 90 50 35 150

t10 Sum = Sum + balz 90 50 35 185

t11 commit 90 50 35 185



TEKNIK CONCURRENCY CONTROL

❑Ada dua teknik concurrency control utama yang
mengijinkan transaksi untuk berjalan dengan aman
dalam subjek paralel untuk constraint tertentu, yaitu
locking dan metode timestamp tertentu.

❑Locking dan timestamping adalah pendekatan
konservatif karena mereka menyebabkan transaksi
ditunda dalam kasus mereka konflik dengan
transaksi lain pada beberapa waktu di masa yang
akan datang.

❑Metode optimistik, didasarkan pada premis bahwa
konflik itu jarang ditemui, jadi mereka mengijinkan
transaksi untuk lanjut tidak tersinkronisasi dan
hanya mengecek konflik di bagian akhir, ketika
transaksi melakukan operasi commit.
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METODE LOCKING

❑Locking adalah sebuah prosedur yang digunakan untuk
mengendalikan akses bersamaan ke data. Ketika sebuah
transaksi sedang mengakses database, sebuah lock
mungkin menolak akses ke transaksi lain untuk mencegah
hasil yang salah ( Connolly, 2005, p587 ).

❑Ada dua macam lock, yaitu shared lock dan exclusive lock
yang harus digunakan sebelum melakukan akses membaca
ataupun menulis terhadap database.

❑Penggunaan lock ini adalah untuk menjaga konsistensi
data didalam database. Jika sebuah transaksi mempunyai
sebuah shared lock pada sebuah item data, transaksi
tersebut dapat membaca item tapi tidak dapat mengubah
datanya ( Connolly, 2005, p588 ).

❑ Jika sebuah transaksi mempunyai sebuah exclusive lock
pada sebuah item data, transaksi tersebut dapat membaca
dan mengubah item data ( Connolly, 2005, p588 ).
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PROTOKOL BERBASIS PENGUNCIAN

❑ Penguncian adalah salah satu mekanisme

pengendalian akses konkonkuren terhadap

sebuah item data.

Item data dapat dikunci dengan dua cara :

1. Exclusive (X) mode. Item data dapat dibaca (read)

dan diubah(write) dengan sama baik. Penguncian

tergadap data x membutuhkan instruksi lock-X.

2. Shared (S) mode. Item data hanya dapat dibaca

(read). Untuk menshare kan data digunakan

perintah lock-S.

❑ Penguncian dibutuhkan untuk mengelola proses

konkuren. Transaksi dapat diperoses setelah ada

jaminan.
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❑ Tabel kemungkinan penguncian

❑ Sebuah transaksi terkadang membutuhkan jaminan
penguncian pada saat mengakses item data supaya
tertutup terhadap transaksi yang lain

❑ Beberapa transaksi dapat men-share sebuah item, tetapi
jika beberapa transaksi menahan secara eksklusif pada
sebuah item maka tidak ada transaksi lain yang dapat
melakukan penguncian pada item tersebut.

❑ Jika sebuah penguncian tidak diperoleh, transaksi yang
diminta akan dibuat menunggu sampai penguncian yang
dilakukan transaksi lain dilepas.

S X

S True False

X False False
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❑ Contoh penerapan penguncian pada pentransferan dana dari B ke A :

T1: lock-X(B);

read (B);

B ← B – 500

write (B)

unlock(B);

lock-X(A);

read (A);

A ← A + 500

wtite (A)

unlock(A);

❑ Transaksi T2 yang akan menampilkan total saldo kedua rekening:

T2: lock-S(A);

read (A);

unlock(A);

lock-S(B);

read (B);

write (B)

unlock(B);

display(A+B)

❑ Sebuah locking protocol adalah sekumpulan aturan dalam sebuah

transaksi yang memanggil dan melepas penguncian. Protokol locking

akan membatasi penjadwalan yang ada.
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KEMUNGKINAN PADA PROTOKOL-PENGUNCIAN

❑ Sehubungan dengan sebagian jadwal

❑ Baik T3 maupun T4 tidak dapat maju lagi ─ ekesekusi

lock-S(B) mengakibatkan T4 menunggu T3 untuk

melepaskan penguncian terhadap B, sementara

eksekusi lock-X(A) mengakibatkan T3 menunggu T4

melepaskan penguncian terhadap A.

❑ Kondisi ini disebut deadlock.

❖ Untuk mengatasi masalah ini T3 atau T4 harus di roll back 

dan melepaskan kuncian.
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▪ Deadlock selalu mungkin terjadi dalam protokol lock.

▪ Starvation juga mungkin terjadi jika pengendalian

akses konkuren tidak baik. Contoh :

❖ Sebuah transaksi mungkin dapat menunggu X-lock

pada sebuah item, sementara transaksi lain pada

urutan membutuhkan S-lock pada item yang sama.

❖ Transaksi lain yang sama berulang-ulang melakukan

roll back sampai dengan deadlock.

▪ Pengelolaan konkurensi dapat dirancang untuk

menghindari starvation.
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TAHAPAN PENGUNCIAN

❑ Aturan ini menjamin terjadinya conflict-serializable .

❑ Phase 1: Fase bertumbuh (Growing Phase)

❖ Transaksi dapat melakukan sejumlah penguncian, tetapi

belum melepaskan satupun penguncian

❑ Phase 2: Fase pelepasan (Shrinking Phase)

❖ Transaksi mungkin melepas kunci

❖ Transaksi belum melakukan penguncian yang baru

❑ Titik dalam schedule dimana transaksi tersebut telah

mendapatkan penguncian akhir disebut lockpoint

transaksi.
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❑ Locking dua fase tidak menjamin terjadinya

deadlock

❑ Strict Two-Phase Locking. Dengan mekanisme

ini dikehendaki bahwa semua penguncian

dengan mode exclusive dari sebuah transakasi

harus tetap dipegang hingga transaksi berada

dalam status berhasil sempurna (commiteed).

❑ Rigorous two-phase locking yang menghendaki

semua penguncian (exclusive maupun share)

tetap diterapkan hingga transksaksi committed.
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KONVERSI PENGUNCIAN

❑ Contoh :
T5 : read (a1)

read (a2)
…
read (an)
write (a1)

T6 : read (a1)
read (a2)
write (a1 +a2)

❑ Jika menerapkan Locking Dua fase, maka T5 harus
mengunci a1 dalam mode exclusive. Akibatnya semua
eksekusi konkuren dari kedua transaksi menjadi
eksekusi serial.

❑ Jika T5 melakukan penguncian dengan mode exclusive
di saat penulisan a1, maka kondisi konkurensi akan
lebih baik, karena T5 dan T6 dapat mengakses a1 dan a2
secara simultan

❑ Peningkatan penguncian dari share menjadi exclusive
disebut upgrade dan sebaliknya disebut downgrade
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KONVERSI PENGUNCIAN

22



AKUISISI OTOMATIS DARI PENGUNCIAN

❑ Transaksi Ti menjalankan operasi read/write

standar tanpa ada prosedur penguncian.

❑ Operasi read(D) akan dijalankan :

if Ti sudah mengunci D

then

read(D)

else

begin

if diperlukan tunggu s/d tidak ada

transaksi lain me- lock-X pada D

lakukan Ti lock-S pada D;

end
23



❑ Proses write(D) :

if Ti telah lock-X pada D
then

write(D)
else

begin
jika perlu tunggu s.d tidak ada transaksi lain lock pada D,
jika Ti telah lock-S pada D
then

upgrade lock pada D ke lock-X
else

perintahkan Ti me - lock-X pada D
write(D)

end;

❑ Semua penguncian akan dilepas setelah
transaksi committed atau abort 24



PENERAPAN PENGUNCIAN

▪ Sebuah Lock manager dapat diterapkan sebagai

sebagian dari proses yang melayani permintaan lock

dan unlock

▪ Lock manager menjawab permintaan lock dengan

mengirimkan pesan penguncian (atau pesan

melakukan roll back dalam kasus deadlock)

▪ Transaksi yang minta akan mennggu sampai dijawab

▪ lock manager merawat struktur data yang disebut

lock table untuk menjamin penguncian record dan

menunda permintaan

▪ lock table selalu diterapkan sebagai tabel indeks yang

ada di memory pada nama data yang di lock
25



LOCK TABLE

26

▪ Kotak hitam tandanya sedang

mengunci, sedang yang putih

menunggu permintaan

▪ Lock table juga mencatat jenis

penguncian

▪ Permintaan barau ditambahkan

diakhir antrian permintaan untuk

item data, dan menjadi jaminan

terhadap semua penguncian terakhir

▪ Permintaan Unlock akan menghapus

lock, dan kemudian permintaan akan

memeriksa apakah bisa dilakukan

sekarang

▪ Jika transaksi batal, semua proses

tunggu dihapus

❖lock manager akan menjaga daftar

kejadian lock setiap transaksi secara

efisien



PROTOKOL BERBASIS GRAPH

▪ Protokol berbasis Graph adalah alternatif dalam

two-phase locking

▪ Memberikan sebagian permintaan → pada

himpunan D = {d1, d2 ,..., dh} semua item data.

❖Jika di → dj maka semua transaksi yang mengakses

di dan dj harus mengakses di lebih dahulu sebelum

mengakses dj.

❖Akibatnya himpunan D dapat dipandang sebagai

database graph.

▪ Tree-protocol dalam graph protocol.
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TREE PROTOCOL

▪ Hanya mengijinkan exclusive lock.

▪ Penguncian pertama oleh Ti mungkin terhadap
beberapa item data. Setelah itu, sebuah data Q dapat
dikunci oleh Ti hanya jika parent dari Q saat ini di
kunci oleh Ti.

▪ Item data mungkin di-unlocked beberapa kali.
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▪ Tree protocol menjamin conflict serializability dengan
membebaskan dari deadlock.

▪ Unlocking terjadi lebih cepat diakhir tree-locking
protocol dibanding two-phase locking protocol.
❖ Waktu tunggu lebih pendek, dan meningkat dalam

konkurensi

❖ protocol bebas deadlock, tidak perlu rollback

❖ Pembatalan transaksi dapat mengakibatkan penumpukan
rollback.

▪ Bagaimanapun, dalam penguncian dengan protokol
tree dapat terjadi , sebuah transaksi mengunci item
data yang tidak diakses.
❖ Memperkuat locking, dan menambah waktu tunggu

❖ Bisa berkurang dalam konkurensi

▪ Penjadwalan yang tidak mungkin dibawah two-phase
locking menjadi mungkin dibawah tree protocol. 29



TIMESTAMP-BASED PROTOCOLS

▪ Setiap transaksi di tandai waktu kehadirannya

dalam sistem. Jika transaksi yang lama Ti

mempunyai time-stamp TS(Ti), transaksi yang baru

Tj diberi time-stamp TS(Tj) dimana TS(Ti) <TS(Tj).

▪ Skema ini menjamin serializability dengan memilih

sebuah urutan diantara setiap pasangan transaksi.

▪ Untuk menerapkan skema ini, diterapkan dua nilai

timestamp pada setiap item data Q :

▪ W-timestamp(Q) yang menunjukkan nilai timestamp

terbesar dari setiap transaksi yang berhasil menjalankan

operasi write(Q).

▪ R-timestamp(Q) yang menunjukkan nilai timestamp

terbesar dari setiap transaksi yang berhasil menjalankan

operasi read(Q).
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▪ Timestamp akan terus diperbarui ketika ada

perintah baru read dan write yang dieksekusi.

▪ Untuk transaksi Ti yang menjalankan operasi

read(Q)

❖ Jika TS(Ti) ≤ W-timestamp(Q), maka Ti perlu membaca

kembali nilai Q yang ditulis. Karena itu, operasi read

ini akan ditolak dan Ti akan di rolled back.

❖ Jika TS(Ti) ≥ W-timestamp(Q), maka operasi read

dieksekusi, dan R-timestamp(Q) diisi dengan nilai

terbesar diantara R-timestamp(Q) dan TS(Ti).
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TIMESTAMP-BASED PROTOCOLS

(CONT.)

▪ Untuk transaksi Ti yang menjalankan operasi

write(Q).

❖ Jika TS(Ti) < R-timestamp(Q), maka nilai Q yang

baru yang dihasilkan Ti adalah nilai yang tidak akan

dimanfaatkan lagi, dan sistem berasumsi bahwa

nilai tersebut tidak pernah dihasilkan. Karena itu,

operasi write ditolak dan transaksi Ti di- roll back.

❖ Jika TS(Ti) < W-timestamp(Q), maka berarti Ti

sedang berusaha melakukan penulisan nilai Q yang

kadaluwarsa. Karena itu, operasi write akan ditolak

dan Ti di- roll back.

❖ Kecuali itu, operasi write dieksekusi, dan W-

timestamp(Q) diberi nilai baru yang sama dengan

TS(Ti).
32



CONTOH PENGGUNAAN PROTOCOL

▪ Sebagian jadwal item data dengan transaksi yang

mempunyai timestamps 1, 2, 3, 4, 5
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CORRECTNESS OF TIMESTAMP-ORDERING

PROTOCOL

▪ Protokol timestamp-ordering menjamin conflict
serializability jika prosesnya mengikuti urutan:

▪ Protokol ini menjamin konkurensi terbebas dari
deadlock, karena tidak ada transaksi yang harus
menunggu. 34

Transaksi

dengan

Timestamp 

lebih kecil

Transaksi

dengan

Timestamp 

lebih besar



VALIDATION-BASED PROTOCOL

▪ Eksekusi dari transaksi Ti selesai dalam tiga tahap.

 Read dan eksekusi: Transaksi Ti melakukan operasi
write hanya pada variabel lokal temporer tanpa
melakukan perubahan ke basis data aktual

 Validasi: Transaksi Ti membentuk uji validasi untuk
menentukan apkah transaksi tersebut dapat melakukan
penyalinan / pengubahan ke basis data dari variabel lokal
temporere yang nilainya diperoleh dari operasi write tanpa
menyebabkan pelanggaran serializability.

 Write : Jika fase validasi transaksi Ti berhasil, maka
perubahan sesungguhnya dilakukan ke basis data. Jika
validasi tidak berhasil, maka Ti akan di-roll back.

 Semua fase dalam eksekusi transaksi konkuren
dapat terjadi pada waktu bersamaan.

 Disebut juga optimistic concurrency control 35



▪ Setiap transaksi Ti akan memiliki 3 timestamp

❖Start(Ti) : wkatu dimana Ti memulai eksekusinya

❖Validation(Ti): waktu dimana Ti, selesai melakukan

Fase pembacaan dan memulai fase validasi

❖Finish(Ti) : waktu dimana Ti menyelesaikan fase

penulisan

▪ Urutan serializability ditentukan dengan teknik

pengurutan timestamp dengan menggunakan

nilai timestamp validation (Ti ), oleh karena itu

nilai TS(Ti) = Validation(Ti).
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UJI VALIDASI UNTUK TRANSAKSI TJ

▪ Jika untuk semua transaksi Ti dengan TS (Ti) < TS (Tj)
salah satu dari dua kondisi berikut harus dapat dipenuhi :

❖ finish(Ti) < start(Tj) , karena Ti menyelesaikan eksekusinya
sebelum Tj dimulai

❖ start(Tj) < finish(Ti) < validation(Tj) dan himpunan item data
yang ditulis Ti dan tidak beririsan dengan himpunan item data
yang dibaca oleh Tj.

kemudian validasi Tj dikatakan berhasil, jika tidak
validasi gagal dan Tj di batalkan.

▪ Justification: Either first condition is satisfied, and there is
no overlapped execution, or second condition is satisfied
and

1. Operasi write oleh Tj jangan dilakukan sampai dengan operasi
read dari Ti selesai.

2. Operasi write dariTi jangan mempengaruhi operasi reads Tj

jikaTj tidak melakukan operasi read terhadap operasi wite
yamg dilakukan Ti.
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SCHEDULE PRODUCED BY VALIDATION

▪ Contoh skedul yang menggunakan validation

38

T14 T15

Read (B)

Read (B)

B:= B-50

Read (A)

A:=A+50

Read (A)

(Validate)

Display (A+B)

(Validate)

Write (B)

Write (A)



DEADLOCK

❑ Deadlock adalah jalan buntu yang dapat terjadi

ketika dua atau lebih transaksi masing-masing

menunggu lock yang sedang dipegang oleh

transaksi lainnya untuk dilepas. Hanya ada satu

cara untuk menghancurkan deadlock, yaitu abort

satu atau lebih transaksi. Ada tiga cara untuk

menangani deadlock, yaitu timeout, deadlock

prevention, deadlock detection and recovery.
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PENANGANAN DEADLOCK

▪ Ada dua transkasi sebagai berikut :

▪ Penjadwalan dengan deadlock

40

T1 : Write (X)

Write (Y)

T2 : Write (Y)

Write (X)

T1 T2

Lock-X on X

Write (X)

Lock-X on Y

Write (X)

Wait for Lock-X on X

Wait for Lock-X on Y



▪ Sistem dikatakan deadlock bilamana ada lebih

dari satu transaksi berada dalam keadaan saling

tunggu untuk melakukan akses terhadap sebuah

item data.

▪ Pencegahan Deadlock dapat dilakukan

dengan dua metode berikut :

❖ Transaksi harus mengunci semua item data sebelum

memulai eksekusi.

❖ Mengijinkan sistem memasuki kondisi deadlock dan

kemudian berusaha untuk mengatasinya dengan

memanfaatkan skema pendeteksian dan pemulihan

deadlock.
41



STRATEGI PENCEGAHAN DEADLOCK

▪ Ada dua skema pendekatan dalam mencegah

terjadinya deadlock yang menggunakan timestamp.

▪ Wait-die — non-preemptive

❖ Ketika transaksi Ti membutuhkan sebuah item data yang

sedang dipegang oleh Tj, Ti dibolehkan menunggu hanya

jika ia memiliki timestamp yang lebih kecil dari Tj (Ti lebih

dahulu dari Tj).Jika tidak, Ti akan dibatalkan.

▪ Wound-wait — preemptive

❖ Merupakan lawan dari skema pertama. Ketika transaksi Ti

membutuhkan item data yang sedang dipegang oleh Tj , Ti

diperbolehkan menunggu jika ia memiliki timestamp yang

lebih besar dari pada Tj ( Ti datang belakangan ). Jika

tidak, Tj akan dibatalkan
42



▪ Dalam kedua skema wait-die dan wound-wait,

transaksi yang di- roll back akan memulai dengan

timestamp asal yang selalu meningkat, sehingga

suatu saat transaksi yang di roll back akan memiliki

nilai timestamp terkecil. Oleh karena itu tidak akan

di roll back terus menerus.

▪ Skema berbasis Timeout :

❖ Sebuah transaksi yang membutuhkan penguncian akan

menunggu selama batas waktu yang ditentukan.

❖ Dengan demikian deadlock tidak akan terjadi

❖ Sederhana adalah penerepannya , tetapi memungkinkan

terjadinya stravasion, misalnya adanya transaksi yang

memang lama mengeksekusinya.
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DETEKSI DEADLOCK

▪ Deadlock dapat dijelaskan dengan graph wait-for, yang terdiri
atas pasangan G = (V,E),
❖ V mewakili sekumpulan simpul (semua transaksi dalam

sistem)

❖ E mewakili sekumpulan busur; setiap elemen dalam
himpunan simpul merupakan pasangan Ti →Tj.

▪ Jika Ti → Tj ada dalam E, maka ada busur berarah dari
transaksi Ti ke transaksi Tj, yang menunjukkan bahwa
transaksi Ti sedang menunggu transaksi Tj untuk melepaskan
penguncian terhadap item data yang dibutuhkan.

▪ Ketika Ti membutuhkan item data yang sedang dipegang oleh
Tj, maka busur Ti → Tj ditambahkan kedalam graph wait-for.
Busur ini akan dihapuskan hanya jika ketika transaksi Tj
telah melepaskan item data yang dipegangnya yang
dibutuhkan oleh Ti.

▪ Sebuah deadlock akan terjadi jika dan hanya jika dalam
graph wait-for terdapat siklus. Perlu mengelola graph ini
secara periodik dengan algoritma untuk memeriksa ada
tidaknya siklus dalam graph tersebut.
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DEADLOCK RECOVERY

▪ Ketika deadlock terdeteksi :

❖ Jalankan proses roll back pada satu atau beberapa

transaksi untuk lepas dari kondisi deadlock. Pilih

transaksi dengan resiko minimum.

❖Rollback – tentukan pula sejauhmana transaksi

harus roll back

➢ Total rollback: Batalkan transaksi dan muali dari awal.

➢ Lebih efektif jika proses roll back dijalankan hanya sejauh

diperlukan supaya terlepas dari kondisi deadlock.

❖Starvation dapat terjadi jika sebuah transaksi selalu

dijadikan korban yang akan dikenai jika ada proses

deadlock. Caranya dengan melibatkan jumlah proses

roll back yang dialami sebuah transaksi sebagai

faktor biaya
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INSERT AND DELETE OPERATIONS

▪ Jika penguncian dua fase digunakan:
❖ Operasi Delete dapat dilakukan jika transaksi menghapus

tuple memiliki kunci eksklusif pada tuple yang akan
dihapus.

❖ Transaksi yang memasukkan tuple baru ke dalam basis
data diberikan kunci mode-X pada tupel

▪ Penyisipan dan penghapusan dapat menyebabkan
fenomena hantu (the phantom phenomenon).
❖ Transaksi yang memindai relasi (mis., Temukan semua

akun di Perryridge) dan transaksi yang memasukkan tuple
dalam relasi (mis., Masukkan akun baru di Perryridge)
dapat bertentangan meskipun tidak mengakses kesamaan
tuple.

❖ Jika hanya kunci tuple yang digunakan, jadwal yang tidak
dapat serial dapat dihasilkan: transaksi pemindaian
mungkin tidak melihat akun baru, namun dapat
diserialkan sebelum memasukkan transaksi.
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INSERT AND DELETE OPERATIONS (CONT.)

▪ Transaksi yang memindai relasi membaca informasi yang

menunjukkan tupel yang berisi relasi, sementara transaksi yang

memasukkan tupel memperbarui informasi yang sama.

❖ Informasi harus dikunci.

▪ Satu solusi:

❖ Mengaitkan item data dengan relasi, untuk mewakili informasi

tentang apa yang tuple relasi mengandung.

❖ Transaksi yang memindai relasi memperoleh kunci bersama dalam

item data,

❖ Transaksi yang memasukkan atau menghapus tuple memperoleh

kunci eksklusif pada item data. (Catatan: kunci pada item data tidak

bertentangan dengan kunci pada masing-masing tupel.)

▪ Protokol di atas memberikan konkurensi sangat rendah untuk

penyisipan / penghapusan.

▪ Protokol penguncian indeks memberikan konkurensi yang lebih

tinggi sekaligus mencegah fenomena hantu, dengan

mengharuskan kunci pada indeks buckets tertentu.
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PROTOKOL PENGUNCIAN INDEKS

▪ Setiap relasi harus memiliki setidaknya satu indeks. Akses

ke relasi harus dilakukan hanya melalui salah satu indeks

pada relasi.

▪ Transaksi Ti yang melakukan pencarian harus mengunci

semua kotak indeks yang diaksesnya, dalam mode-S.

▪ Transaksi Ti tidak dapat memasukkan tuple ti ke dalam

relasi r tanpa memperbarui semua indeks ke r.

▪ Ti harus melakukan pencarian pada setiap indeks untuk

menemukan semua ember indeks yang mungkin berisi

pointer ke tuple, jika sudah ada, dan mendapatkan kunci

dalam mode X pada semua ember indeks ini. Ti juga harus

mendapatkan kunci dalam mode-X pada semua kotak

indeks yang dimodifikasi.

▪ Aturan protokol penguncian dua fase (two-phase locking

protocol) harus diperhatikan.
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WEAK LEVELS OF CONSISTENCY

▪ Tingkat dua konsistensi (Degree-two
consistency ): berbeda dari penguncian dua fase
di mana kunci-S dapat dirilis kapan saja, dan
kunci dapat diperoleh kapan saja

❖ X-locks harus disimpan hingga akhir transaksi

❖ Serializability tidak dijamin, programmer harus
memastikan bahwa tidak ada keadaan database yang
salah akan terjadi]

▪ Cursor stability :

❖ Sebagai bacaan, setiap tuple dikunci, dibaca, dan
kunci segera dilepaskan

❖ X-lock diadakan hingga akhir transaksi

❖ Kasus khusus Degree-two consistency.
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WEAK LEVELS OF CONSISTENCY IN SQL

▪ SQL memungkinkan eksekusi non-serializable

❖Serializable: adalah default

❖Repeatable read: hanya mengizinkan catatan
berkomitmen untuk dibaca, dan mengulangi baca
harus mengembalikan nilai yang sama (jadi kunci
baca harus dipertahankan)
➢ Namun, fenomena hantu tidak perlu dicegah

o T1 mungkin melihat beberapa catatan dimasukkan oleh
T2, tetapi mungkin tidak melihat yang lain dimasukkan
oleh T2

❖Read committed: sama dengan konsistensi derajat
dua, tetapi sebagian besar sistem meng-
implementasikannya sebagai stabilitas kursor

❖Read uncommitted: memungkinkan bahkan data
yang tidak berkomitmen untuk dibaca. 51



CONCURRENCY IN INDEX STRUCTURES

▪ Indeks tidak seperti item basis data lain karena tugas
mereka hanyalah membantu mengakses data.

▪ Struktur indeks biasanya diakses sangat sering, jauh lebih
banyak daripada item basis data lainnya.

▪ Memperlakukan struktur indeks seperti item basis data
lainnya mengarah pada konkurensi rendah. Penguncian
dua fase pada indeks dapat mengakibatkan transaksi
mengeksekusi secara praktis satu per satu waktu.

▪ Dapat diterima untuk memiliki akses bersamaan
nonserializable ke indeks selama akurasi indeks
dipertahankan.

▪ Secara khusus, nilai yang tepat dibaca dalam simpul
internal dari B + -tree tidak relevan selama kita mendarat
di simpul daun yang benar.

▪ Ada protokol konkurensi indeks di mana kunci pada node
internal dirilis lebih awal, dan tidak dalam mode dua fase.
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CONCURRENCY IN INDEX STRUCTURES
(CONT.)

▪ Contoh protokol konkurensi indeks:

▪ Gunakan crabbing sebagai gantinya penguncian dua

fase pada node B + -tree, sebagai berikut. Selama

Search / insertion / deletion:

❖ Pertama mengunci simpul root dalam shared mode.

❖ Setelah mengunci semua anak yang diperlukan dari

sebuah simpul dalam mode bersama, lepaskan kunci pada

simpul tersebut.

❖ Selama penyisipan / penghapusan, perbarui simpul daun

mengunci ke mode eksklusif.

❖ Ketika pemisahan atau penggabungan membutuhkan

perubahan pada induk, kunci induk dalam mode eksklusif.

▪ Protokol di atas dapat menyebabkan kebuntuan yang 

berlebihan. 
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