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d. Speed of operation

e. Read write, read only, or write only

Gambar 13.5 DMA Transfer

13.6. EVALUASI

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Jelaskan tentang perangkat I/O

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Polling

3. Jelaskan tentang perangkat DMA.
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melakukan bypass siklus CPU untuk mengirimkan data secara langsung

antara perangkat I/O dan memori.

Gambar 13.4 DMA Transfer

13.5. Aplikasi Antarmuka I/O

System calls I/O membungkus perilaku perangkat dalam kelas-

kelas yang umum. Lapisan device driver menyembunyikan perbedaan-

perbedaan antara pengendali I/O dari kernel. Perangkat dapat berbeda

dalam beberapa dimensi berikut :

a. Character-stream or block

b. Sequential or random-access

c. Sharable or dedicated
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MATERI 1

PENGANTAR SISTEM OPERASI

BAHASAN UTAMA :

 Pengertian Sistem Operasi

 Fungsi Sistem Operasi

 Sejarah Sistem Operasi

 Hubungan Sistem Operasi dengan Sistem Komputer

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

 Mahasiswa memahami konsep sistem operasi

 Mahasiswa mengetahui perkembangan sistem operasi

 Mahasiswa mengerti sistem operasi dalam sistem komputer

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

 Mahasiswa mampu menyebutkan pengertian sistem operasi

 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem kerja dan fungsi

sistem operasi dalam sistem komputer

 Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah singkat perkembangan

dari sistem operasi

 Mahasiswa mampu mengeuraikan hubungan antara sistem operasi

dan sistem komputer
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menerus, melainkan perangkat I/O akan mengirimkan sinyal dalam

bentuk interrupt mengenai statusnya. Penangan interrupt (interrupt

handler) akan menangkap interrupt. Vektor interrupt mengirim interrupt

ke penangkap interrupt yang tepat berdasarkan prioritas. Interrupt dibagi

ke dalam dua kategori: maskable yang dapat diabaikan/ditunda dan non-

maskable yang tidak dapat diabaikan/ditunda. Mekanisme interrupt juga

dapat digunakan untuk melakukan pengecualian (exception).

Gambar 13.3 Interrupt

13.4. DMA (Direct Memory Access)

Digunakan untuk menghindari sibuknya CPU yang diakibatkan

pergerakan data yang besar dari I/O. DMA dapat digunakan untuk
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13.2. Polling

Polling digunakan untuk menetapkan keadaan dari perangkat atau

intruksi yang berupa siap (command-ready), sibuk (busy) dan error.

Polling mengharuskan sistem operasi untuk menunggu dan memeriksa

secara terus-menerus status dari perangkat pada saat meminta layanan

I/O, sehingga menimbulkan siklus busy-wait.

Gambar 13.2 Siklus Intruksi

13.3. Interrupt

Untuk menghilangkan siklus busy-wait digunakanlah baris

permintaan (request line) interrupt CPU yang dibangkitkan oleh perangkat

I/O. CPU tidak perlu untuk melakukan pemeriksaan status I/O terus

7

MATERI 1 : PENGANTAR SISTEM OPERASI

1.1. Sistem Operasi

Menurut Silberschatz dan Galvin (2005), Sistem Operasi adalah sebuah

program yang merupakan perantara antara pengguna komputer dan hardware

komputer. Ada berbagai macam definisi sistem operasi, antara lain :

a. Sistem Operasi adalah software yang mengontrol hardware

b. Program yang menjadikan hardware lebih mudah untuk digunakan

c. Kumpulan program yang mengatur kerja hardware sesuai keinginan

user

d. Manajer sumber daya atau pengalokasian sumber daya komputer

seperti mengatur memori, printer, dan lain lain.

e. Sebagai  program pengendali,  yaitu program yang digunakan untuk

mengontrol  program lain dalam komputer.

f. Sebagai kernel, yaitu program yang terus menerus running selama

komputer dihidupkan.

g. Sebagai guardian yang menjaga komputer dari berbagai kejahatan

komputer.

1.2. Fungsi Sistem Operasi

Tugas utama sitem operasi adalah memantau penggunaan semua

resources (sumber daya), menerapkan aturan (policy), mengalokasikan

resources yang diminta, mengambil kembali (dealokasi) resource. Adapun

sumber daya pada komputer terdiri dari :

a. Sumber daya fisik, misalnya : Keyboard, bar-code reader, mouse,

joystick, light-pen, touch-screen, pointing devices, floppy disk drive,
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harddisk, tape drive, optical disk, CD ROM drive, CRT, LCD, printer,

modem, ethernet card, PCMCIA, RAM, cache memory, register,

kamera, sound card, radio, digitizer, scanner, plotter, dan sebagainya.

b. Sumber daya abstrak, terdiri dari Data dan Program. Selain itu, terdapat

fungsi lain sistem operasi, yaitu :

1) Sebagai Resource Manager / pengelola seluruh sumber daya sistem

komputer

a) Mengatur dan mengefisienkan penggunaan seluruh sumber daya

komputer (computer resources)

b) Membuat komputer nyaman digunakan

c) Menjalankan program pengguna dan membuat pengguna lebih

mudah memecahkan permasalahan yang terjadi sesuai

kebutuhan.

2) Sebagai Extended Machine (Virtual Machine) / penyedia layanan

a) Menyembunyikan kompleksitas / kerumitan pemrograman

hardware dari programmer atau user (pengguna).

b) Menyajikan fasilitas yang lebih mudah dan sederhana untuk

menggunakan hardware.

1.3. Sejarah Sistem Operasi

Menurut Tannembaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang

sangat pesat. Perkembangan sistem operasi tidak lepas dari pertumbuhan dan

perkembangan dari penggunaan peralatan elektronika dalam sistem komputer.

Perkembangan sistem operasi dapat dibagi menjadi beberapa generasi :

a. Generasi Pertama Tahun 1940-an dan 1950-an
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MATERI 13 : INPUT DAN OUTPUT

13.1. Perangkat I/O(Input Output)

Pengelolaan I/O menjadi salah satu perhatian pada sistem operasi

karena mempunyai banyak macam. Konsep yang biasanya ada atau

digunakan antara lain Port, bus (daisy chain atau shared direct access),

Controller (host adapter). Setiap perangkat dikendalikan oleh perintah-

perintah khusus untuk I/O dan memiliki alamat yang dapat digunakan

untuk perintah-perintah langsung I/O atau memory-mapped I/O. Struktur

bus yang umumnya digunakan pada PC (Personal Computer).

Gambar 13.1 Tipe Struktur Bus PC
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MATERI 13

INPUT DAN OUTPUT

BAHASAN UTAMA :

 Perangkat Input dan Output

 Polling dan Interrupt

 Direct Memory Access

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

 Mahasiswa mengerti perangkat input dan output

 Mahasiswa memahami polling dan interrupt

 Mahasiswa mengetahui direct memory access

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

 Mahasiswa mampu menyebutkan perangkat input dan output

 Mahasiswa mampu menjelaskan polling dan interrupt

 Mahasiswa mampu untuk menjelaskan direct memory access

9

Pada tahun 1940-an, komputer elektronik digital tidak memiliki SO.

Program dimasukkan dari  punched card.  Pada  tahun 1950-an,  sistem

operasi  pertama dikembangkan oleh The General  Motor  Reseacrh

Laboratories  pada   IBM 701.  Sistem operasi   ini  hanya  mampu

menjalankan pekerjaan satu per satu, dengan mengumpulkan program dan

data satu per satu dalam  group   atau  antrian  (batch)   sehingga   disebut

juga  Singlestream Batch Processing System.

b. Generasi Kedua Tahun 1960-an

Dikembangkan sistem operasi dengan konsep multiprogramming, yaitu

beberapa pekerjaan diletakkan   dalam memori   utama   sekaligus   dan

prosesor   dapat   dapat   berganti – ganti melakukan tugas sesuai dengan

kebutuhan untuk menjaga efisiensi waktu. Pada tahun 1964, 1IBM

mengumumkan sistem komputer berbasis System/360,  didesain untuk

kompatibilitas hardware,   yang  memiliki   kemampuan   yang   lebih

besar.   Selanjutnya  masing – masing developer mengembangkan

teknologi berdasarkan timesharing seperti CTSS dari MIT dan TSS  dari

IBM.  Berkat  CTSS maka  MIT  berhasil  menciptakan  Multics,   sistem

operasi pertama   yang   sebagian   besar   dibuat   dengan   bahasa

pemrograman   tingkat   tinggi   yang mengilhami desainer UNIX untuk

menciptakan bahasa pemrograman bahasa C.

c. Generasi Ketiga Tahun 1970-an

Sebagian   besar   sistem   tahun   1970-an   digunakan   pada

minikomputer   dengan   sistem timesharing multimode yang mendukung

batch processing,   timesharing dan aplikasi   real time. Komunikasi dalam

local area network, dibuat dan diterapkan secara ekonomis dengan adanya
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standar  Ethernet  yang dikembangkan Xerox's  Plo Alto Research Center.

Proses Enkripsi dan dekripsi mulai diperhatikan.

d. Generasi keempat Tahun 1980-an

Tahun  1980-1n  merupakan  dekade   dari  personal   computer   (PC)   dan

workstation.  Mulai dikenal distributed computing. Sistem operasi dengan

aplikasi software seperti spreadsheet, word processor,  database.  Sistem

Operasi  yang berkembang pada  saat   itu adalah  sistem operasi versi

UNIX, MS DOS dan Windows 3.1.

e. Generasi kelima Tahun 1990-an

Teknologi   PC   berkembang   semakin   pesat   disertai   dengan

perkembangan   teknologi multimedia.  Sistem Operasi  mengalami

revolusi  dalam hal   interface,  mengunakan GUI (Graphical  User

Interface).  Teknologi  multi-threading   digunakan   secara   luas,

teknologi jaringan dan internet berkembang dengan pesat.

1.4. Hubungan Sistem Operasi dengan Sistem Komputer

Sistem komputer dapat dibagi menjadi beberapa komponen

(Silberschatz dkk, 2009) :

a. Perangkat Keras (Hardware)

Sumber daya komputasi dasar, misal: CPU, memory, I/O devices.

b. Piranti Lunak (Software)

1) Sistem Operasi (Operating System)

Pengendali seluruh sumber daya komputer.

2) Program Aplikasi (Application Programs)

Aplikasi komputer yang sudah siap diguakan.
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jurnal mode untuk memaksimalkan kecepatan, tetapi integritas data

tidak terjamin.

12.8. EVALUASI

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Apa yang dimaksud File Sistem

2. Jelaskan tentang kehandalan Extended File Sistem

3. Bagaimana pembagian blok dalam sistem file.\
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Setelah mengalami kegagalan sumber daya, unclean shutdown, atau

kerusakan sistem, Ext2FS harus melalui proses pengecekan. Proses inidapat

membuang waktu sehingga proses booting menjadi sangat lama, khususnya

untuk disk besar yang mengandung banyak sekali data. Dalam proses ini, semua

data tidak dapat diakses. Jurnal yang disediakan oleh EXT3 menyebabkan tidak

perlu lagi dilakukan pengecekan data setelah kegagalan sistem. EXT3 hanya

dicek bila ada kerusakan hardware seperti kerusakan hard disk, tetapi kejadian

ini sangat jarang. Waktu yang diperlukan EXT3 file sistem setelah terjadi

unclean shutdown tidak tergantung dari ukuran file sistem atau banyaknya file,

tetapi tergantung dari besarnya jurnal yang digunakan untuk menjaga

konsistensi. Besar jurnal default memerlukan waktu kira-kira sedetik untuk

pulih, tergantung kecepatan hardware.

b. Integritas data dan kecepatan akses yang fleksibel.

1) Ext3FS menjamin adanya integritas data setelah terjadi

kerusakan atau unclean shutdown.

2) Ext3FS memungkinkan kita memilih jenis dan tipe proteksi

dari data.

c. Mudah melakukan migrasi dari Ex2FS.

Kita dapat berpindah dari EXT2 ke sistem EXT3 tanpa

melakukan format ulang.

d. Cepat

Daripada menulis data lebih dari sekali, EXT3 mempunyai

throughput yang lebih besar daripada EXT2 karena EXT3

memaksimalkan pergerakan head hard disk. Kita bisa memilih tiga

11

3) Bahasa Pemrograman (Programing Language)

Aplikasi komputer yang masih harus dicoding lagi oleh pengguna

agar bias digunakan.

4) Pengarah (Driver)

Program yang digunakan agar perangkat komputer bias digunakan

secara optimal.

c. Pengguna (User)

Manusia, mesin maupun computer yang lain.

Gambar 1.1 Sistem Komputer
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1.5. Evaluasi

1. Jelaskan dengan rinci mengenai sistem komputer!

2. Apakah definisi dari sistem operasi itu!

3. Apa tujuan dari diciptakannya sistem operasi!

4. Apa manfaat sistem operasi bagi pengguna komputer!

5. Terangkan dengan singkat perkembangan komputer beserta sistem

operasinya!

125

struct semaphore i_sem;

struct inode_operations *i_op;

struct super_block *i-sb;

wait_queue_head_t i_wait;

struct file_lock *i_flock;

struct vm_area_struct *i_mmap;

struct page *i_pages;

spinlock_t i_shaerd_lock;

struct dquot *i_dquot(MAXQUOTAS);

struct pipe_inode_info *i_pipe;

unsigned long i_state;

unsigned long i_flags;

unsigned char i_sock;

atomic_t i_writecount;

unsigned int i_attr_flags;

_u32 i_generation;

union {

...

struct extfs_inode_info ext2_i;

...

12.7. Linux Third Extended File System (Ext3FS)

Ext3FS merupakan pengembangan dari Ext2FS. Ext3FS memiliki

beberapa kelebihan antara lain:

a. Optimasi waktu pengecekan jika terjadi kegagalan sumber daya,

kerusakan sisem atau unclean shutdown.
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5) Inode Table, terdiri dari kumpulan block yang berurutan, dan

masing-masing blok mengandung sejumlah inode yang terlah

terdefinisi sebelumnya. Semua inode memiliki ukuran sama.

6) Data Blocks, menyimpan data sebenarnya dari file.

Struktur inode dalam Linux diimplementasikan sebagai

berikut :

struct inode {

struct list_head i_hash;

struct list_head i_list;

struct list_head i_dentry;

unsigned long i_ino;

unsigned int i_count;

kdev_t i_dev;

umode_t i_mode;

nlink_t i_nlink;

uid_t i_uid;

gid_t i_gid;

kdev_t i_rdev;

off_t i_size;

time_t i_atime;

time_t i_mtime;

time_t i_ctime;

unsigned long i_blksize;

unsigned long i_blocks;

unsigned long i_version;

unsigned long i_nrpages;
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MATERI 2 : ARSITEKTUR SISTEM OPERASI

2.1. Layanan Sistem Operasi

Sekumpulan layanan-layanan yang disediakan oleh sistem operasi untuk

membantu pemakai adalah sebagai berikut:

a. Antarmuka pemakai, hampir semua sistem operasi memiliki antarmuka

pengguna, baik berupa Command Line Interface (CLI), Graphical User

Interface (GUI), maupun batch.

b. Eksekusi program, sistem operasi harus dapat mengangkat program ke

memori, menjalankannya, dan mengakhirinya, baik secara normal maupun

abnormal dengan memberikan sinyal status.

c. Operasi-operasi masukan/keluaran, sebuah program yang sedang berjalan

dapat meminta layanan masukan/keluaran yang melibatkan berkas ataupun

piranti masukan/keluaran itu sendiri.

d. Manipulasi sistem berkas, sudah tentu program-program yang berjalan

perlu melakukan pembacaan ataupun penulisan ke berkas atau direktori,

membuat dan menghapus berkas atau direktori, melakukan pencarian

berkas atau direktori, menampilkan informasi tentang berkas atau direktori,

dan melakukan pengelolaan hak akses (permission).

e. Komunikasi, proses-proses dapat saling bertukar informasi, baik pada

komputer yang sama maupun komputer yang berbeda yang saling

terhubung melalui jaringan komputer. Komunikasi antar proses dilakukan

melalui penggunaan memori bersama atau pengiriman pesan (message

passing), dimana paket pesan dikirimkan oleh sistem operasi.
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melihat nomor inode dengan menggunakan opsi –i pada perintah ls.

Masing-masing inode memiliki ruang memori yang terpisah pada disk.

12.6. Pembagian Blok

Gambar 12,1 Layout dari partisi dan group block Ext2FS

Keterangan:

Setiap partisi terbagi menjadi:

a. Boot block, yang merupakan blok pertama, dipakai untuk booting,

sehingga tidak diurusi oleh Ext2FS.

b. Block group sebanyak n buah. Setiap block group berukuran sama dan

terdiri dari:

1) Super Block, disimpan dalam struktur ext2_super_block

2) Group Descriptor, disimpan dalam bentuk xt2_group_desc

3) Data Block Bitmap

4) Inode Bitmap
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e. Mendukung file immutable (file yang tidak dapat dimodifikasi)dan

append-only (file yang isinya hanya dapat ditambahkan pada akhir file

tersebut).

4. Informasi yang Disimpan pada Inode

a. Device tempat inode berada

b. Mode file

c. Locking information

d. Pemilik dan grup pemilik dari file tersebut.

e. Jenis file (regular, direktori, dll.)

f. Hak akses atas file.

g. Waktu pembuatan, pembacaan, dan perubahan terakhir.

h. Waktu perubahan informasi pada inode.

i. Jumlah link yang menunjuk ke file ini.

j. Ukuran file.

k. Alamat yang menunjukan lokasi sebenarnya dari data file.

Satu – satunya informasi yang tidak tersimpan pada inode adalah

nama file dan direktori. Informasi ini tersimpan pada file direktori khusus.

Dengan membandingkan nama file dan nomor inode, sistem dapat

membangun struktur pohon yang dapat dimengerti user. User dapat

15

f. Deteksi kesalahan, sistem operasi harus memiliki kemampuan yang selalu

waspada terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan. Adapun sumber-

sumber kesalahan tersebut adalah CPU, perangkat keras memori, piranti

masukan/ keluaran, ataupun program pemakai. Setiap kesalahan yang

muncul harus dapat ditangani oleh sistem operasi dengan melakukan

tindakan yang tepat untuk menjamin kebenaran dan konsistensi hasil

komputasi. Penyediaan fasilitas untuk melakukan debugging dapat

meningkatkan kemampuan pemakai dan pemrogram secara signifikan untuk

pemakaian sistem komputer yang lebih efisien.

Berikut adalah layanan-layanan sistem operasi yang disediakan untuk

menjamin efisiensi operasi dari sistem komputer itu sendiri melalui pemakaian

bersama sumber daya:

a. Alokasi sumber daya, hal ini sangat penting terkait dengan banyaknya

pemakai ataupun pekerjaan yang berjalan pada  saat bersamaan; dimana

setiap pemakai atau pekerjaan tersebut harus diberikan sumber daya yang

sesuai agar dapat menyelesaiakan prosesnya. Setiap sumber daya memiliki

kode identitas masing-masing. Siklus CPU, memori utama, dan berkas

memiliki kode khusus, sedangkan piranti masukan/keluaran memiliki kode

umum.

b. Akunting, untuk melacak dan mencatat siapa/apa yang telah menggunakan

sumber daya, berapa banyak, dan apa tipe sumber daya yang dipakai.

c. Proteksi dan keamanan, menjaga agar pemilik berkas dapat mengendalikan

siapa atau apa yang dapat mengakses ke berkas miliknya dan menjaga agar

proses yang berjalan bersamaan tidak dapat saling mempengaruhi satu sama

lain.
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Gambar 2.1 tampilan layanan sistem operasi

2.2. Antarmuka Pengguna Sistem Operasi

a. Command Line Interface

Command Line Interface ( CLI ) mengijinkan pemakai untuk dapat

mengetikkan dan mengeksekusi perintah secara langsung ke  shell

sistem operasi. Perintah yang dieksekusi langsung dapat berupa perintah

built-in (yang sudah tersedia dalam sistem operasi) atau perintah yang

dibuat oleh pemakai itu sendiri tanpa harus memodifikasi shell.

b. Grapichal User Interface

GUI (grapichal user interface) adalah antarmuka pemakai yang ramah

pengguna (user friendly) yang biasanya menyerupai permukaan atas

meja kerja (desktop). Pemakai dapat meletakkan berbagai obyek di atas

meja kerja tersebut. Obyek-obyek tersebut biasanya digambarkan dalam

bentuk ikon-ikon (icons) yang merepresentasikan berkas, aksi, program
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2. Mekanisme Second Extended File System (Ext2FS)

Ext2fs menggunakan mekanisme yang mirip dengan BSD Fast

File System (ffs) dalam mengalokasikan blok-blok data dari file, yang

membedakan adalah :

a. Pada ffs, file dialokasikan ke disk dalam blok sebesar 8KB, dan blok-

blok itu dibagi menjadi fragmen-fragmen 1KB untuk menyimpan file-

file berukuran kecil atau blok-blok yang terisi secara parsial di bagian

akhir file.

b. Ext2fs tidak menggunakan fragmen, pengalokasian dalam unit-unit

yang lebih kecil. Ukuran blok secara default pada ext2fs adalah 1KB,

meskipun mendukung juga pengalokasian 2KB dan 4KB.

c. Alokasi pada Ext2fs didesain untuk menempatkan blok-blok lojik dari

file ke dalam blok-blok fisik pada disk, dengan demikian I/O request

untuk beberapa blok-blok disk secagai operasi tunggal.

3. Kehandalan Second Extended File System Ext2FS

a. Administrator sistem dapat memilih ukuran blok yang optimal (dari

1024 sampai 4096 bytes), tergantung dari panjang file rata-rata, saat

membuat file sistem.

b. Administrator dapat memilih banyak inode dalam setiap partisi saat

membuat file sistem.

c. Strategi update yang aman dapat meminimalisasi dari system crash.

d. Mendukung pengecekan kekonsistensian otomatis saat booting.
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1. Linux Second Extended File System (Ext2FS)

Untuk sebagian besar user dan system administration tasks yang

umum, file dan direktori mudah untuk diterima seperti struktur pohon.

Komputer bagaimanapun tidak bisa melihat hal tersebut seperti struktur

pohon. Setiap partisi memiliki sistem file sendiri. Dengan membayangkan

sistem file bersamaan, kita dapat membentuk sebuah ide mengenai

struktur pohon dari seluruh sistem, tapi tidak sesederhana itu. Dalam

sebuah sistem file, file direpresentasikan dengan inode, sejenis nomor seri

unik yang berisi informasi tentang data sebenarnya yang membentuk

sebuah file: milik siapa file tersebut, dan dimana file tersebut terletak

pada harddisk. Setiap partisi memiliki himpunan inode tersendiri, pada

sistem yang memiliki banyak partisi, bisa terdapat beberapa file dengan

nomor inode yang sama.

Setiap inode menggambarkan struktur data pada harddisk,

menyimpan properti dari file, termasuk lokasi fisik dari data file. Ketika

harddisk disiapkan untuk menerima peyimpanan data, biasanya selama

proses instalasi sistem awal atau ketika menambahkan disket tambahan ke

dalam sistem yangada, sejumlah inode per partisi yang pasti diciptakan.

Jumlah ini akan menjadi jumlah maksimum file, dari berbagai tipe

(termasuk direktori, file khusus, link, dll.) yang dapat muncul pada saat

yang sama pada sebuah partisi. Pada umumnya terdapat 1 inode setiap 2

sampai 8 KB.
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pemakai, atau aplikasi yang digunakan oleh pemakai untuk mendukung

pekerjaannya sehari-hari.

2.3. System Call

System call adalah antarmuka pemrograman ke layanan-layanan yang

diberikan oleh sistem operasi. Antarmuka ini ditulis dalam bahasa tingkat tinggi

(high level language), seperti Bahasa C/C++.  System call, pada umumnya,

diakses melalui  Application Programming Interface (API), jarang sekali yang

melakukan akses langsung ke system call itu sendiri. Hal ini dikarenakan

system call tergolong ke dalam perintah dasar, artinya (sangat) dimungkinkan

bahwa satu perintah dalam bahasa tingkat tinggi harus dituliskan dalam

beberapa perintah  system call. Tiga API yang paling banyak digunakan adalah

Win32 API untuk Windows, POSIX API untuk sistem yang berbasis POSIX

(seperti UNIX, Linux, dan Mac OS X), dan Java API untuk Java Virtual

Machine (JVM). System call dikelompokkan ke dalam beberapa tipe berikut :

1) pengendalian proses

2) pengelolaan berkas

3) pengelolaan piranti

4) pemeliharaan informasi dan

5) komunikasi.

Gambar 2.2 menggambarkan dari sekumpulan perintah system call yang

digunakan untuk menyalin isi sebuah berkas ke berkas lain (perhatikan berapa

banyaknya system call yang dipanggil atau digunakan).

A. Implementasi System Call

Setiap  system call akan diberi nomor sebagai identitas dan disimpan

dalam sebuah tabel. Tabel system call diindeks sesuai dengan nomor
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identitasnya dan selalu dipelihara oleh antarmuka system call. Antarmuka

system call akan memanggil dan menjalankan  system call yang diminta dalam

kernel sistem operasi dan mengembalikan status  system call beserta setiap

nilai/keluaran yang dihasilkannya.

Gambar 2.2 Deretan perintah system call

Pemanggil system call tidak perlu mengetahui detail penerapan dari

system call itu sendiri, mereka hanya perlu mematuhi API yang telah

ditentukan. API menyembunyikan detil antarmuka sistem operasi dari

pemrogram. Penerapan system call digambarkan pada Gambar 2.3

B. Parameter yang dilewatkan System Call

Seringkali, tidak hanya nomor identitas  system call  yang dikirimkan ke

sistem operasi, tetapi informasi lain juga kadang diperlukan. Oleh karena itu,

perlu metode untuk mengirimkan informasi/parameter ke sistem operasi.
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terminal semu. Seperti yang digambarkan pada standar Open Group’s

Unix98.

12.4. Mounting dan Unmounting

Agar suatu file system dapat dikenali oleh Virtual File System

Linux, perlu dilakukan suatu proses yang disebut mounting. Proses

mounting sebenarnya adalah merepresentasikan file yang terdapat pada

device eksternal (misal: disket) yang menggunakan file sistem lain

menjadi inode sementara agar dapat dibaca seperti layaknya file lainnya

oleh Virtual File System Linux. Jika kita melakukan perubahan pada file

(menambah, mengurangi, mengganti), hal tersebut tidak dilakukan

langsung pada device tapi disimpan dalam media sementara. Untuk

meyimpan perubahan, harus dilakukan proses unmounting, yaitu

menghapus inode sementara yang dipakai sebelumnya dan menyimpan

perubahan (jika ada) yang telah dilakukan pada device. Karena itu proses

unmounting sangat perlu dilakukan.

12.5. Perkembangan Extended File System

Versi mLinux yang pertama berbasis pada file sistem  Minix.

Setelah Linux semakin berkembang, Extended File System (Ext FS)

diperkenalkan. Ada beberapa perubahan signifikan tetapi kinerjanya

masih kurang memuaskan. Pada tahun 1994 Second Extended Filesystem

(Ext2) diperkenalkan. Di samping adanya beberapa fitur  baru, Ext2

sangat efisien, handal dan fleksibel sehingga menjadi file sistem Linux

yang paling banyak digunakan.
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Sistem yang dikenali oleh Virtual File System Linux terbagi menjadi

3jenis, yaitu:

a. Disk Based filesystem

Tipe file sistem ini memanage space memori yang bisa

digunakan pada partisi disk local. Tipe file sistem ini yang lumrah

adalah Ext2. Tipe lain yang dikenal dengan baik oleh VFS adalah :

1) File system bagi varian Unix seperti system V dan BSD.

2) Microsoft filesystem seperti MS-DOS, VFAT (Windows 98) dan

NTFS (Windows NT).

3) File system ISO96660 CD-ROM.

4) File system lain seperti HPFS (IBM’s, OS/2), HFS (Apple

Machintosh), FFS (Amiga’s Fast Filesystem) dan ADFS (Acorn’s

machines).

b. Network Filesystem

Tipe sistem file ini memungkinkan akses yang mudah ke suatu

file yang terdapat pada

jaringan komputer lain. Beberapa filesystem jenis ini yang

dikenal dengan baik oleh VFS adalah : NFS, Coda, AFS (Andrews

Filesystem), SMB (Microsoft’s Windows dan IBM’s OS/2 LAN

Manager) dan NCP (Novell’s NetWare Core Protocol).

c. Special Filesystem

Tipe ini tidak mengijinkan mengatur space disk. Pada direktori

/proc menyediakan interface yang mengijinkan user untuk mengakses

struktur data kernel. Direktori /dev/pts digunakan sebagai pendukung
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Gambar 2.3 Hubungan antara API, system call, dan sistem operasi

Adapun tipe dan banyaknya informasi yang dikirimkan tergantung dari

sistem operasi dan  system call itu sendiri. Tiga metode yang sering digunakan

untuk mengirimkan parameter ke sistem operasi adalah sebagai berikut:

1) Parameter dikirimkan melalui register;  kadang banyaknya parameter

melebihi kapasitas memori.

2) Parameter disimpan dalam sebuah blok, atau tabel, dalam memori dan

alamat dari blok tersebut dikirimkan melalui register sebagai parameter.

Pendekatan ini dipakai oleh Linux dan Solaris. Blok tidak membatasi

banyaknya atau panjangnya parameter yang akan dikirimkan.

3) Parameter disimpan ke (pushed onto)  stack oleh program dan diambil

dari (popped off)  stack oleh sistem operasi. Dengan menggunakan

stack banyak dan ukuran parameter tidak dibatasi.
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Gambar 2.4 Metode pengiriman parameter

2.4. Sistem Program

Program sistem memiliki tujuan untuk menyediakan lingkungan yang

mendukung dan nyaman bagi pengembangan dan eksekusi program. Sistem

program diklasifikasikan ke dalam beberapa kelas berikut: manipulasi berkas,

informasi status, modifikasi berkas, pendukung bahasa pemrograman,

pengangkatan  dan eksekusi program, komunikasi, dan program aplikasi.

Sebagian besar pandangan (view) sistem operasi didefinisikan oleh program

sistem, bukan  system call yang sebenarnya. Sebagian program sistem hanya

merupakan antarmuka ke system call, sebagian lagi merupakan program yang

rumit. Sistem Program dibagi menjadi beberapa kelas, antara lain

a) Manipulasi berkas

b) Status Informasi

c) Modifikasi berkas

d) Dukungan bahasa pemrograman

e) Program eksekusi dan pemuatan
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MATERI 12 : FILE SISTEM

12.1. Gambaran Umum File Sistem

Selain format fisik, hard diskjuga menyimpan struktur datanya

dalam suatu format lojik. Format yang dipakai ini diberi nama File

Sistem. Jadi, File Sistem adalah suatu struktur yang digunakan sistem

operasi untuk menyimpan dan membaca data dari hard disk. Adapun

contoh-contoh format file system sebagai berikut : FAT (File Allocation

Table), FAT32 (File Allocation Table 32), NTFS (New Technology File

System) (Ketiga varian ini umum digunakan untuk platform Windows),

Ext, Ext2, Ext3 (Ketiga varian ini umum digunakan untuk platform

Linux), OS/2, HPFS, Reiser dll.

12.2. Langkah-langkah Optimasi File Sistem

a. Kurangi jumlah I/O yang mengakses storage device sebanyak

mungkin

b. Kelompokkan I/O menjadi kelompok yang besar

c. Optimasi pola pencarian blok untuk mengurangi seek time

d. Gunakan cache semaksimal mungkin untuk mengurangi

beban I/O device

12.3. Virtual File System pada Linux

Kernel Linux telah mengembangkan VFS (Virtual File System)

yang dapat mengenali data yang menggunakan File Sistem lain. File
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MATERI 12

FILE SISTEM

BAHASAN UTAMA :

 Gambaran Umum File Sistem

 Langkah Optimasi File Sistem

 Mounting dan Unmounting

 Perkembangan Extended File Sistem

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

 Mahasiswa mengetahui tentang gambaran umum file sistem

 Mahasiswa mengerti langkah optimasi file sistem

 Mahasiswa mengerti mounting dan unmounting

 Mahasiswa memahami perkembangan extended file sistem

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

 Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai file sistem

 Mahasiswa mampu mengoptimalkan file sistem

 Mahasiswa mampu menerapkan mounting dan unmounting

 Mahasiswa mampu membedakan penggunaan extended file sistem
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f) Komunikasi

g) Program Aplikasi

2.5. Struktur Sistem Operasi

Sistem komputer modern yang semakin komplek dan rumit memerlukan

sistem operasi yang dirancang dengan sangat hati-hati agar dapat berfungsi

secara optimum dan mudah untuk dimodifikasi.

A. Struktur Sederhana

Microsoft Disk Operating System (MS DOS) merupakan sistem operasi

dengan struktur yang sederhana, karena dibuat sedemikian rupa sehingga

memiliki fungsionalitas yang maksimum dengan ukuran yang sekecil mungkin.

Lebih jauh lagi, MS DOS tidak dibagi ke dalam modul-modul (modular) serta

antarmuka dan tingkat fungsionalitasnya juga tidak dipisahkan dengan baik.

Untuk lebih jelasnya, struktur lapisan MS DOS dapat dilihat pada gambar 2.5

dibawah ini

Gambar 2.5 Struktur lapisan MS-DOS
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B. Struktur Sistem Tradisional pada UNIX

Sistem operasi UNIX (Original UNIX) juga terbatas pada fungsi

perangkat keras dan struktur yang terbatas.  UNIX hanya terdiri atas 2 bagian,

yaitu Kernel dan program sistem. Kernel berada di bawah tingkat antarmuka

system call dan diatas perangkat lunak secara fisik.  Kernel ini berisi sistem file,

penjadwalan CPU, menejemen memori, dan fungsi sistem operasi lainnya yang

ada pada sistem call berupa sejumlah fungsi yang besar pada satu level. Program

sistem meminta bantuan kernel untuk memanggil fungsi-fungsi dalam kompilasi

dan manipulasi file.  Struktur system UNIX dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6 Struktur sistem UNIX

C. Pendekatan Terlapis (Layered Approach)

Sistem operasi dibagi ke dalam beberapa lapis, dimana setiap lapis

dibangun diatas lapisan sebelumnya. Lapisan 0 adalah perangkat keras yang

merupakan lapisan paling dasar, sedangkan lapisan paling tinggi (atau terluar)
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11.6. Pembagian File Secara Ortogonal

A. Shareable dan Unshareable

1. Shareable

Isinya dapat di-share (digunakan bersama) dengan sistem lain,

gunanya untuk menghemat tempat.

2. Unshareable

Isinya tidak dapat di-share(digunakan bersama) dengan sistem

lain, biasanya untuk alasan keamanan.

B. Variabel dan Static

1. Variabel

Isinya sering berubah-ubah.

2. Static

Sekali dibuat, kecil kemungkinan isinya akan berubah. Bisa

berubah jika ada campur tangan sistem admin.

11.7. EVALUASI

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan File

2. Apa yang dimaksud dengan Derektori

3. Bagaimana pembagian file secara ortogonal.
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e. f_pos : current file offset (pointer file)

f. f_count : counter penggunaan obyek file

g. f_flags : flag yang dibuat saat file dibuka

h. f_reada : flag yang digunakan untuk read head

i. f_ramax : jumlah maksimum page yang akan di-read ahead

j. f_raend : pointer file setelah read ahead terakhir

k. f_ralen : jumlah byte yang di-read ahead

l. f_rawin : jumlah page yang di-read ahead

m. f_owner : data untuk I/O asynchronous melalui signal

n. f_uid : ID user pemilik file

o. f_gid : ID grup user pemilik file

p. f_error : kode kesalahan untuk operasi write network

Gambar 11.4. Operasi Direktori dan File
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merupakan antarmuka pemakai. Dengan modularitas, lapisan-lapisan tersebut

dipilih sedemikian rupa sehingga setiap lapisan hanya menggunakan fungsi-

fungsi (atau operasi-operasi) dan  layanan-layanan dari lapisan yang ada tepat di

bawahnya. Gambar 2.7 merupakan ilustrasi pendekatan berlapis.

Gambar 2.7 Pendekatan berlapis sistem operasi

D. Struktur Sistem Mikrokernel

Ide dari konsep mikrokernel sangatlah sederhana, yaitu memindahkan

sebanyak mungkin fungsi-fungsi yang ada dalam kernel ke ruang atau lapisan

pemakai sehingga ukuran kernel menjadi sekecil mungkin. Untuk komunikasi

antara modul pemakai menggunakan pengiriman pesan. Struktur ini diadopsi

oleh Mac OS X, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.8. Manfaat dari struktur ini

yaitu :

1) Lebih mudah untuk memperluas atau menambah fungsi-fungsi

mikrokernel.
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2) Lebih mudah untuk memindahkan (port) sistem operasi ke arsitektur

yang baru.

3) Lebih handal, karena lebih sedikit kode yang berjalan pada mode kernel.

4) Lebih aman.

Mikrokernel memiliki kekurangan yang berupa hambatan kinerja

(performance overhead), karena harus sering melakukan komunikasi antara

mode kernel dengan mode pemakai.

Gambar 2.8 Struktur Mac OS X

E. Modularitas

Kebanyakan sistem operasi modern mengimplementasikan modul-

modul kernel menggunakan pendekatan berorientasi obyek (object oriented

approach). Setiap modul mempunyai komponen utama (core component) yang

terpisah satu sama lain dan berkomunikasi melalui antarmuka-antarmuka yang

telah dikenal satu sama lain. Setiap modul dapat diangkat  dan dijalankan dalam

kernel sesuai dengan keperluan. Secara umum, pendekatan modular mirip

dengan pendekatan berlapis tetapi lebih fleksibel. Solaris memilih pendekatan

modular untuk struktur sistem operasinya.
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11.5. Struktur File

Adapun struktur dari file dapat dilihat seperti berikut ini:

struct file {

struct list_head f_list;

struct dentry *f_dentry;

struct file_operations *f_op;

atomic_t f_count;

unsigned int f_flags;

mode_t f_mode;

loff_t f_pos;

unsigned long

f_reada,f_ramax,f_raend,f_ralen,f_rawin;

struct fown_struct f_owner;

unsigned int f_uid,f_gid;

int f_error;

unsigned long f_version;

/* needed for tty driver and maybe others */

void *private_data;

};

Penjelasan dari struktur file diatas:

a. f_list : menyambungkan semua file ke dalam beberapa list

b. f_dentry : pointer yang menunjuk pada objek dentry yang berkaitan

c. f_op : pointer yang menunjuk pada tabel operasi tabel

d. f_mode : mode proses akses
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c. find Mencari file tertentu pada suatu direktori.

d. ls Menampilkan informasi dari file.

e. more Menampilkan isi suatu file teks per layar.

f. mv Memindahkan file ke direktori lain atau mengubah nama file.

g. pg Menampilkan isi suatu file teks per layar.

h. rm Menghapus file atau Direktori

i. cd Mengaktifkan suatu direktori sebagai direktori kerja.

j. copy Menyalin seluruh struktur direktori.

k. mkdir Membuat direktori baru.

l. pwd Menampilkan nama direktori kerja.

m. rmdir Menghapus direktori.

n. mv Mengubah nama direktori.

Gambar 11.3. Operasi Direktori dan File
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Gambar 2.9 Pendekatan Modular Solaris

2.6. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut:

1) Sebutkan layanan-layanan yang diberikan sistem operasi

2) Jelaskan apa yang dimaksud System Call

3) Jelaskan struktur sistem operasi yang digunakan oleh sistem operasi

yang ada sekarang.
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MATERI 3

MANAGEMEN PROSES

BAHASAN UTAMA :

 Konsep Dasar Proses

 Blok Kontrol Proses

 Penjadwalan Proses

 Komunikasi antar Proses

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

 Mahasiswa memahami tentang konsep dasar proses

 Mahasiswa mengetahui sistem penjadwalan proses

 Mahasiswa memahami komunikasi antar proses

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

 Mahasiswa mampu mendefinisikan konsep dasar proses

 Mahasiswa mampu menyebutkan status proses

 Mahasiswa mampu menjelaskan penjadwalan proses

 Mahasiswa mampu mengambarkan komunikasi antar proses
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Direktori Isi

/proc

Sebuah virtual file system yang mengandung informasi

mengenai system resource. Informasi lebih lanjut

mengenai pengertian dari file pada proc diketahui dengan

memasukkan perintah man proc pada terminal. File

proc.txt membicarakan detil dari virtual file system.

/root

Direktori home dari user administrator. Perlu dibedakan

antara /,direktori root dan /root, direktori home dari user

root

/sbin
Program-program yang dipakai oleh sistem dan

administrator

/tmp Memori sementara yang dipakai oleh sistem.

/usr
Program-program, libraries, dokumentasi dll. Untuk semua

program yang terkait dengan user.

/var

Media penyimpanan untuk semua file variabel dan file

sementara yang dibuat oleh user seperti file log, antrian

mail, print spooler area, memori untuk penyimpanan

sementara dari file yang sudah di download dari internet

atau untuk menyimpan image dari CD sebelum dibakar.

11.4. Operasi pada File dan Direktori

File

a. cat Menampilkan isi file.

b. cp Menyalin satu atau beberapa file.
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Direktori Isi

berbeda yang kita ketahui sekaranag ini.

/dev
Berisi referensi kepada semua komponen hardware CPU,

yang direpresentasikan dengan property khusus.

/etc

File konfigurasi sistem paling penting terdapat pada /etc,

direktori ini meyimpan data yang mirip dengan Control

Panel pada Windows.

/home Direktori home untuk semua user umum.

/initrd
(pada beberapa distribusi) Berisi informasi untuk booting.

Tidak boleh dihapus!

/lib
File library, termasuk file – file untuk semua jenis program

yang dibutuhkan oleh sistem dan user.

/lost+found

Setiap partisi memiliki sebuah lost+found pada setiap

direktori diatasnya. File – file yang tersimpan sebelum

terjadi crash tersimpan disini.

/misc Untuk pengunaan serba guna.

/mnt
Titik penyambungan standar untuk file sistem eksternal,

seperti CD-ROM, kamera digital, floppy, USB

/net Titik penyambungan standar untuk file sistem remote

/opt
Pada umumnya berisi software ekstra dan pihak ketiga

(tambahan)

27

MATERI 3 : MANAGEMEN PROSES

3.1. Konsep Dasar Proses

Proses adalah program yang sedang di jalankan. Proses harus berjalan

secara berurutan (sequential). Sebuah proses terdiri dari program counter (PC),

stack dan data section.

a. Ada beberapa jenis proses, yaitu :

1) Monoprogramming

Proses dilakukan secara satu per satu sampai proses tersebut selesai

sebelum berpindah ke proses yang lain.

2) Multiprogramming

Melakukan proses satu persatu secara bergantian dalam waktu yang

sangat cepat/ bersamaan (hardware level). Setiap proses mempunyai

satu virtual CPU.

3) Pseudoparallelism

Melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu yang bersamaan /

pseudoparallelism.

b. Model Proses :

1) Sequential Process / bergantian

Proses akan dikerjakan terurut dan bergantian secara satu per satu

dalam sebuah sistem operasi.

2) Multiprogramming

Proses akan dieksekusi secara bergantian dalam satu satuan waktu

dengan waktu yang sangat cepat sehingga akan tampak bersamaan

yang diijinkan oleh sistem operasi.
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3) CPU Switching

Peralihan prosedur  dalam mengolah satu proses ke proses lainnya.

c. Status Proses

Suatu pengeksekusian proses yang dapat berubah-ubah keadaannya antara

yang satu dengan lainnya. Terdapat lima keadaan saat proses dijalankan

antara lain :

1) New yaitu sebuah proses yang sedang dibuat

2) Running yaitu instruksi yang sedang dieksekusi

3) Waiting yaitu sebuah proses sedang menunggu untuk beberapa

peristiwa bisa terjadi

4) Ready yaitu sebuah proses sedang menunggu untuk ditugaskan ke

prosesor

5) Terminated yaitu sebuah proses telah selesai dieksekusi

Gambar 3.1 Diagram Status Proses

3.2. Blok Kontrol Proses (PCB)

Setiap proses memiliki informasi yang disimpan dalam blok kendali

proses (PCB – Process Control Block). PCB berisi informasi tentang status

proses, PC, register CPU, informasi penjadwalan CPU, informasi pengelolaan

memori, informasi akunting, dan informasi status masukan/keluaran.
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Sebagian besar file, hanya merupakan file biasa yang disebut file

regular yang berisi data biasa sebagai contoh file text, file executable,

atau program, input atau output dari program dan lainnya. Selain file

biasa ada file-file khusus seperti berikut :

a. Directories: file yang berisi daftar dari file lain.

b. Special files: mekanisme yang digunakan untuk input dan output.

Sebagian besar terdapat pada direktori /dev.

c. Links: Sistem untuk membuat file atau direktori dapat terlihat di

banayk bagian dari pohon file sistem.

d. (Domain) sockets: Jenis file khusus, mirip dengan soket TCP/IP,

yang menyediakan jaringan antar proses yang terproteksi oleh

file system's access control.

e. Named pipes: berfungsi kurang lebih seperti soket dan

membentuk jalur untuk proses komunikasi.

Tabel 11.1 Subdirektori dari Direktori Root

Direktori Isi

/bin
Program-program umum, dipakai oleh system,

administrator dan user

/boot

File startup dan kernel, vmlinuz. Pada distribusi sekarang

ini termasuk grub data. Grub adalah GRand Unified Boot

loader dan dapat menggantikan banyak boot-loaders yang
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11.3. Pembagian File

Pada umunya, ada dua macam file yang berada pada struktur file,

yaitu file direktori dan file biasa. File biasa menyimpan data, sedang file

direktori meyimpan nama file yang terdapat pada direktori tersebut.

Gambar 11.2 Tipe File
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Gambar 3.2 Blok Kontrol Proses

Gambar 3.3 Peralihan Konteks

CPU dapat berpindah dari satu proses ke proses lainnya jika terjadi

interupsi atau system call. Saat berpindah dari satu proses ke proses lain, CPU

menyimpan informasi proses yang dihentikan ke PCB proses tersebut dan

membaca PCB proses yang akan dieksekusi. Hal ini disebut dengan peralihan

konteks (context switch). Peralihan konteks menyebabkan overhead, karena

CPU tidak melakukan pekerjaan yang berguna pada saat peralihan tersebut.
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Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan peralihan konteks sangat

bergantung pada perangkat keras (hardware).

3.3. Penjadwalan sebuah Proses

Proses-proses memerlukan penjadwalan agar dapat memperoleh siklus

CPU. Proses yang belum selesai terjadi karena beberapa hal, seperti menunggu

layanan masukan/keluaran, batas waktu yang diberikan sudah habis, memanggil

anak proses, atau menunggu terjadinya interupsi. Sebelum dieksekusi di CPU,

proses akan masuk ke dalam salah satu antrian :

a. Antrian Tugas (job queue) yaitu set semua proses yang ada didalam

sistem

b. Antrian yang sudah siap (ready queue) yaitu set semua proses berada di

memori utama, siap dan menunggu untuk eksekusi

c. Antrian Perangkat (device or i/o queue) yaitu proses-proses yang

menunggu untuk perangkat I/O

Gambar 3.4 Representasi Penjadwalan Proses
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a. Pathname absolut suatu file didapat dari menelusuri path dari

root directory, melewati semua direktori sampai ke file yang

diinginkan. Pathname absolute diawali dengan /.

b. Pathname relatif menelusuri path dari direktori yang sedang

digunakan(direktori kerja). Suatu pathname yang tidak diawali /

adalah suatu pathname relatif. Seperti pathname absolute,

pathname ini mendeskripsikan path melalui direktori yang

dilewati.

Gambar 11.1. Pathname
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MATERI 11 : MANAGEMEN FILE

11.1. Pengertian File

File adalah sekumpulan data/informasi yang saling berhubungan

sesuai dengan tujuan pembuatnya. Data pada file bisa berupa numerik,

alpha numerik binary atau text. Setiap File memiliki nama dan pengacuan

terhadap suatu file menggunakan nama file tersebut. Pada Linux

penamaan File bersifat case sensitif yaitu membedakan antara lower case

dan upper case letters sehingga file-file Tugas merupakan file-file yang

berbeda. Sebagai perbandingan, pada MS-DOS, file-file tadi dianggap

sama. Pemberian nama dan extention pada Linux tidak dibatasi jumlah

karakternya dan suatu file dapat memiliki lebih dari satu extention.

Contohnya: prog.c.z yairu prog.c yang sudah dikompres. Selain nama, file

memiliki atribut seperti tipe, size, time, date, dan user identification,

protection dll. Tipe dari file dikenal dari extentionnya. Dengan tipe inilah

OS dapat merespon file secara tepat. File biasanya disimpan dalam media

disk (floppy disk, harddisk, atau CD). Operasi-operasi file yang biasa

dilakukan antara lain: OPEN, CLOSE, CREATE, DELETE, COPY,

RENAME, READ, WRITE, UPDATE, INSERT, APPEND.

11.2. Pathname

Setiap file memiliki pathname ada 2 macam pathname yaitu:
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Proses juga dapat bermigrasi diantara ketiga antrian tersebut.

Representasi antrian proses ditunjukkan pada gambar 3.5.

Gambar 3.5 Antrian Siap dan Antrian Device

Penjadwalan terbagi menjadi tiga :

a. Penjadwalan jangka panjang ((job scheduler))

Memilih proses yang harus dibawa ke antrian yang sudah siap

b. Penjadwalan jangka pendek (CPU scheduler)

Menentukan proses mana yang akan dieksekusi berikutnya dan

mengalokasikan CPU untuk proses tersebut.

c. Penjadwalan jangka menengah

Seandainya ada proses yang bagiannya harus disimpan sementara ke

memori utama, maka pekerjaan ini termasuk tugas dari penjadwal

jangka menengah, seperti ditunjukkan pada gambar 3.6
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Gambar 3.6 Penambahan Penjadwalan Jangka Menengah

3.4. Penciptaan Proses

Proses induk (parent) menciptakan proses-proses anak (children),

dimana, lebih jauh lagi proses anak akan menciptakan proses-proses lainnya,

sehingga akan membentuk sebuah pohon proses (tree of processes). Proses

induk dan proses anak dapat berjalan secara bersamaan (concurrent) atau proses

induk harus menunggu sampai proses anak selesai dieksekusi setelah itu dapat

berjalan kembali. Proses induk dan proses anak memiliki beberapa mekanisme

dalam cara berbagi sumber daya :

a. Induk dan anak-anak berbagi semua sumber daya

b. Anak berbagi sebagian sumber daya orangtuanya

c. Orang tua dan anak tidak berbagi sumber daya

Ketika sebuah proses selesai dieksekusi (terminated), maka proses

tersebut akan meminta sistem operasi untuk menghapus dirinya (dengan

perintah exit) dan jika itu adalah anak proses maka keluarannya akan diberikan

ke proses induk melalui perintah wait. Selanjutnya sistem operasi akan

mengambil semua sumber daya yang sebelumnya dialokasikan untuk proses

tersebut. Proses induk dapat mengakhiri (abort) proses-proses anaknya jika
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MATERI 11

MANAGEMEN FILE

BAHASAN UTAMA :

 Pengertian File

 Pathname

 Operasi File

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

 Mahasiswa memahami pengertian file

 Mahasiswa memahami pathname

 Mahasiswa memahami operasi file

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

 Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian file

 Mahasiswa mampu menggambarkan pathname

 Mahasiswa mampu mendefinisikan operasi file
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b. Memori sekunder, untuk menyimpan proses yang belum berada

di dalam memori. Jika proses mengakses lokasi yang berada di

dalam memori, proses akan berjalan normal. Jika tidak, maka

perangkat keras akan menjebaknya ke Sistem Operasi (page

fault). Jika terjadi page fault, maka akan dijalankan algoritma

penanganan sebagai berikut:

1) Memeriksa tabel internal.

2) Jika invalid, proses selesai, jika valid tapi proses belum

dibawa ke page, maka kita page sekarang.

3) Cari sebuah frame bebas (free frame).

4) Jadwalkan operasi sebuah disk untuk membaca page

tersebut ke frame yang baru dialokasikan.

5) Saat pembacaan selesai, ubah validation bit menjadi

“1”yang berarti page telah ada di memory.

6) Ulangi lagi instruksinya dari awal.

10.4. EVALUASI

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan paging

2. Apa yang dimaksud dengan Segmentasi

3. Apa yang dimaksud dengan memori virtual
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proses anak telah melebihi batas sumber daya yang dialokasikan untuknya,

pekerjaan yang diberikan ke proses anak sudah tidak dibutuhkan lagi, atau

proses induk diakhiri (cascade termination).

Program Percabangan Proses secara Terpisah

int main()

{

pid_t  pid;

/* fork another process */

pid = fork();

if (pid < 0) { /* error occurred */

fprintf(stderr, "Fork Failed");

exit(-1);

}

else if (pid == 0) { /* child process */

execlp("/bin/ls", "ls", NULL);

}

else { /* parent process */

/* parent will wait for the child to complete */

wait (NULL);

printf ("Child Complete");

exit(0);

}

}
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Sebagai contoh, pohon proses pada Sistem Operasi Solaris dapat dilihat

pada Gambar 3.7 yang dimulai dengan proses induk Sched dengan pid = 0.

Gambar 3.7 Contoh Pohon Proses tipe Solaris

3.5. Pemberhentian Proses

Induk dapat menghentikan eksekusi pada proses anak (batalkan) yaitu

ketika :

a. Anak telah melampaui sumber daya yang dialokasikan

b. Tugas yang diberikan kepada anak tidak lagi diperlukan

c. Orangtua sedang keluar terdapat beberapa sistem operasi tidak

memungkinkan anak untuk melanjutkan jika induknya berhenti. Maka

nantinya semua anak dihentikan. Hal tersebut disebut dengan cascading

termination.
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pada tahun 1961 pada sistem komputer Atlas di Universitas Manchester,

Inggris: “ Kecepatan maksimum eksekusi proses di memori virtual dapat

sama, tetapi tidak pernah melampaui kecepatan eksekusi proses yang

sama di sistem tanpa menggunakan memori virtual.”

A. Keuntungan Memori Virtual

1) Lalu lintas I/O menjadi rendah.

2) Berkurangnya memori yang dibutuhkan.

3) Meningkatnya respon.

4) Bertambahnya jumlah user yang dapat dilayani.

5) Memori virtual melebihi daya tampung dari memori utama

yang tersedia.

B. Implementasi Memori Virtual

Memori virtual dapat dilakukan dengan cara demand paging

(permintaan pemberian page) dan demand segmentation. Permintaan

pemberian page menggunakan swapping. Page pada permintaan

pemberian page hanya di-swap ke memori jika benar-benar diperlukan.

Hal ini memberi keuntungan sedikit i/o yang dibutuhkan, sedikit memory

yang dibutuhkan, response yang lebih cepat dan lebih banyak melayani

user. Demand paging ini membutuhkan dukungan perangkat keras, yaitu:

a. Page-table “valid-invalid bit”

1) Valid (“1”) pages berada di memori.

2) Invalid (“0”) pages berada di disk.
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Terdapat tabel Segmen yang berguna dalam menentukan lokasi

segmen. Alamat logis-nya dua dimensi, terdiri dari :

a. Panjang segmen (limit) dan

b. Alamat awal segmen berada (base).

Masalah dalam Segmentasi

a. Segmen dapat membesar.

b. Muncul fragmentasi luar.

c. Bila ada proses yang besar

Kelebihan paging:

a. Tidak ada fragmentasi luar.

b. Alokasi-nya cepat.

Kelebihan segmentasi:

a. Saling berbagi.

b. Proteksi

10.3. Memori Virtual

Memori virtual merupakan suatu teknik yang memisahkan antara

memori logis dan memori fisiknya. Menyembunyikan aspek-aspek fisik

memori dari user. Memori adalah lokasi alamat virtual berupa byte yang

tidak terbatas. Hanya beberapa bagian dari memori virtual yang berada di

memori logis. Konsep memori virtual yang dikemukakan Fotheringham
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3.6. Komunikasi antar proses

Proses dalam sistem mungkin independen atau bekerjasama dengan

proses lain. Proses yang saling bekerjasama dapat mempengaruhi atau

dipengaruhi oleh proses-proses lain, termasuk dalam berbagi data. Proses-proses

yang bekerjasama membutuhkan interprocess communication (IPC). Terdapat

dua model IPC, yaitu berbagi memori(shared memory) dan melalui

pesan(message passing) , seperti ditunjukkan Gambar 3.8. Alasan proses

bekerjasama antara lain:

a. Berbagi informasi

b. Perhitungan yang cepat

c. Modularitas

d. Kenyamanan

Gambar 3.8 Mekanisme komunikasi antar proses (a) message passing

(b) shared memory
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Paradigma proses-proses yang saling bekerjasama adalah proses

producer menghasilkan informasi yang akan dikonsumsi oleh proses consumer.

Ukuran dari tempat penyimpanan informasi yang dihasilkan atau dikonsumsi

memiliki dua tipe: terbatas (bounded buffer) dan tak tebatas (unbounded buffer).

Proses-proses yang berkomunikasi dengan mekanisme pengiriman

pesan tidak perlu berbagi memori (secara langsung). Namun demikian,

implementasi untuk membangun hubungan komunikasi (communication link)

dapat dilakukan baik secara fisik (misal: berbagi memori, bus perangkat keras)

maupun logis (misal: logical properties). Fasilitas pengiriman pesan

membutuhkan dua operasi: send(pesan) untuk mengirim pesan dan

receive(pesan) untuk menerima pesan. Panjang pesan dapat ditentukan atau

dapat juga bervariasi sesuai dengan kebutuhan.

Proses-proses yang akan berkomunikasi satu sama lain harus melakukan

dua tahapan, yaitu:

a. Pembentukan hubungan komunikasi

b. Pertukaran pesan melalui operasi send/receive.

Komunikasi antar proses dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak

langsung. Untuk dapat melakukan komunikasi langsung setiap proses harus

menuliskan si penerima atau pengirim pesan secara eksplisit seperti:

send(P, pesan) untuk mengirim pesan ke proses P

receive(Q, pesan) untuk menerima pesan dari proses Q.

Karakteristik dari hubungan komunikasi adalah sebagai berikut:

a. Hubungan dibangun secara otomatis.

b. Satu hubungan hanya diasosiasikan dengan tepat satu pasang proses

yang saling berkomunikasi.
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Gambar 10.8 Tampilan user program

Gambar 10.9 Tampilan logis segmentasi
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Contoh penggunaan Effective Access Time

Diketahui :

Waktu pengaksesan memory (ma) = 100 nanoseconds

Waktu page fault = 20 miliseconds

Maka,

EAT = (1-p) * 100 + p * (20 miliseconds)

EAT = 100 – 100p + 20.000.000p

EAT = 100 + 19.999.900p (miliseconds)

10.2. Segmentasi

Salah satu cara untuk mengatur memori dengan menggunakan

segmen(kumpulan logical unit). Program dibagi menjadi beberapa

segmen. Segmen merupakan sebuah unit yang logis seperti : program

utama, prosedur, fungsi, metode, obyek, variabel lokal , variabel global,

blok umum, tumpukan, tabel symbol dan array.  Ukuran tiap segmen

tidak harus sama. Segmen dapat diletakan di mana saja ( di main memory,

setelah program dimasukkan ke memori ). Gambar 10.8 merupakan

tampilan pengguna dari program dan Gambar 10.9 merupakan tampilan

logis dari segmentasi.
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c. Dalam setiap pasang proses hanya ada tepat satu hubungan.

d. Hubungan dapat berupa satu arah (uni-directional) atau dua arah (bi-

directional).

Komunikasi tidak langsung dapat dilakukan melalui mailbox, tempat

dimana tujuan setiap pesan dan tempat dimana pesan harus diambil, disebut juga

dengan port. Setiap mailbox memiliki identitas masing-masing dan setiap proses

yang berbagi mailbox yang sama dapat saling berkomunikasi satu sama lain.

Sifat-sifat dari komunikasi tidak langsung adalah:

a. Hubungan terbentuk hanya jika proses-proses berbagi mailbox yang sama.

b. Sebuah hubungan dapat diasosiasikan dengan banyak proses.

c. Setiap pasang proses dapat memiliki hubungan lebih dari satu.

d. Hubungan yang terbangun dapat berupa satu arah atau dua arah.

Operasi-operasi yang terjadi pada komunikasi tidak langsung adalah

penciptaan mailbox, kirim dan terima pesan melalui mailbox, dan hancurkan

mailbox. Sedangkan perintah-perintah dasar yang digunakan adalah send(M,

pesan) untuk mengirim pesan ke mailbox M dan receive(M, pesan) untuk

menerima pesan dari mailbox M. Jika beberapa proses berbagi mailbox yang

sama, maka siapa yang akan menerima pesan yang dikirimkan oleh salah satu

proses. Beberapa alternative penyelesaian untuk masalah ini adalah

a. Setiap hubungan diasosiasikan hanya dengan paling banyak dua proses.

b. Hanya satu proses yang dapat mengeksekusi perintah receive pada satu

waktu yang sama.

c. Sistem operasi dapat menentukan secara acak siapa penerima pesan,

kemudian proses pengirim diberitahu siapa proses penerima pesannya.
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3.7. Sinkronisasi Sumber Daya

Sinkronisasi merupakan suatu proses secara bersama sama dan saling

berbagi data bersama dapat mengakibatkan race condition atau inkosistensi data.

Sinkornisasi di perlukan untuk menghindari terjadinya ketidak konsistenan data

akibat adanya akses secara konkuren. Proses tersebut disebut konkukuren jika

Proses itu ada dan berjalan pada waktu yang bersamaan.

Sinkronisasi dalam pengiriman pesan dapat bersifat:

a. Blocking (synchronous)

Pengirim pesan akan diblok sampai pesannya diterima (blocking send)

dan penerima pesan akan dihentikan sampai pesannya tersedia (blocking

receive).

b. Non-blocking (asynchronous).

Non-blocking tidak akan menghentikan pengirim pesan setelah pesannya

dikirim (non-blocking send) dan tidak akan menghentikan penerima pesan

baik ada ataupun tidak ada pesan (non-blocking receive).

3.8. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Apa yang saudara ketahui tentang proses!

2. Jelaskan Perbedaan antara proses dengan program!

3. Jelaskan bagaimana pembentukan proses dan juga pemberhentian

proses dalam sistem operasi!

4. Apa yang saudara ketahui tentang contex switch!

5. Bagaimana cara proses melakukan komunikasi!.
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Gambar 10.7 Berbagi page

G. Kinerja Demand Paging

Penentuan Kinerja Demand Paging menggunakan

“Effective Access Time (EAT)”, dengan rumus:

EAT = (1-p) * ma + p * waktu page fault

Untuk:

p : kemungkinan terjadinya page fault (0 ≤ p ≤ 1)

p = 0 → tidak ada page-fault

p = 1 → semuanya mengalami page-fault

ma : waktu pengaksesan memory (memory access time)

*Untuk menghitung EAT, harus tahu berapa banyak waktu

dalam pengerjaan page-fault.
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E. Inverted Page Table
Satu masukan untuk setiap page dari memori. Masukan terdiri dari

page di alamat logis yang disimpan di lokasi memori nyata, dengan

informasi tentang proses yang dimiliki oleh page tersebut. Mengurangi

memori yang dibutuhkan untuk menyimpan setiap tabel page, tetapi

mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencari tabel saat page

mengalami kerusakan. Menggunakan hash table untuk membatasi

mencari satu atau beberapa masukan tabel page.

Gambar 10.6 Inverted Page Table

F. Berbagi page
Dibutuhkan suatu kode read-only yang dibagi antara proses. Kode

yang dibagi harus berada di lokasi yang sama di alamat logis. Setiap

proses menyimpan kode dan datanya. page untuk kode dan data tertutup

bisa berada dimana saja dalam ruang di alamat logis.
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MATERI 4

THREADING

BAHASAN UTAMA :

 Pengertian Threading

 Multi Programming

 User Thread dan Kernel Thread

 Isu dalam Threading

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

 Mahasiswa mengetahui tentang pengertian threading

 Mahasiswa mengerti tentang multi programming

 Mahasiswa memahami user dan kernel thread serta isu thread

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

 Mahasiswa mampu mendefinisikan pengertian threading

 Mahasiswa mampu menjelaskan multi programming

 Mahasiswa mampu menbedakan user thread dan kernel thread

 Mahasiswa mampu menyebutkan isu tentang threading
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MATERI 4 : THREADING

4.1. Thread

Thread adalah sebuah unit dasar dari penggunaan (utilization) CPU.

Thread terdiri dari identitas thread, PC, register, dan stack. Thread berbagi kode,

data, dan sumber daya sistem operasi lainnya, seperti berkas dan sinyal, dengan

thread  lain yang berada dalam proses yang sama dalam sebuah sistem operasi.

Manfaat thread antara lain :

a) Punya kemampuan (lebih responsif)

b) Berbagi sumber daya

c) Lebih Ekonomis

d) Skalabilitas.

Sebuah proses dapat memiliki  thread-tunggal (single-threaded) ataupun

thread-jamak (multi-threaded). Proses  thread-tunggal hanya memiliki satu

penghitung program (program counter – PC) yang berisi lokasi instruksi

berikutnya untuk dieksekusi. Proses mengeksekusi instruksi-instruksi secara

berurutan (sequential) satu persatu sampai selesai. Untuk proses  thread-jamak,

setiap thread memiliki PC masing-masing, dengan demikian, secara teori, setiap

thread dapat berjalan sendiri-sendiri atau paralel. Gambaran thread ini

ditunjukkan pada Gambar 4.1.

Proses yang memiliki thread tunggal, jika thread di dalamnya terhenti

(misal dikarenakan memerlukan layanan masukan/keluaran), maka keseluruhan

proses akan terhenti juga. Berbeda dengan thread jamak, jika salah satu  thread

perlu layanan masukan/keluaran dan menyebabkan  thread  tersebut terhenti

(blocked), maka prosesnya masih tetap dapat berjalan karena  thread lain dalam
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Gambar 10.4 Skema page tabel dua tingkat

Gambar 10.5 Paging secara Multilevel
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Alamat yang didapat setelah melalui MMU disebut alamat fisik. Skema

ini ditunjukkan pada Gambar 10.2.

D. Page Table

Sebuah rangkaian array dari masukan-masukan (entries) yang

mempunyai indeks berupa nomor page (p). Setiap masukan terdiri dari

flags (contohnya bit valid) dan nomor frame. Alamat fisik dibentuk

dengan menggabungkan nomor frame dengan offset. Ilustrasinya

ditunjukkan Gambar 10.3.

Gambar 10.3 Page Table
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proses itu masih tetap dapat dieksekusi.  Selain itu,  thread jamak akan dapat

berjalan secara paralel, terutama pada mesin paralel dengan jumlah prosesor

yang lebih dari satu, karena pada mesin prosesor tunggal meskipun memiliki

banyak thread tetap saja akan dieksekusi pada satu prosesor secara berurutan

(sequential).

Gambar 4.1 Urutan Proses Tunggal dan Urutan Proses Banyak

4.2. Multicore Programming

Manajemen banyak proses di komputer multicore (banyak pemproses di

dalamnya). Sistem seperti ini menempatkan tekanan pada programmer,

tantangan meliputi : pembagian aktivitas, keseimbangan, pemisahan data,

ketergantungan data, pengujian dan penelusuran. Satu atau beberapa proses

yang dikerjakan oleh satu core berbeda jika dikerjakan oleh dua atau lebih core.

Gambaran pengeksekusian proses oleh satu core ditunjukkan pada Gambar 4.2,

sedang gambaran pengeksekusian proses oleh dua core ditunjukkan pada

Gambar 4.3.

Gambar 4.2 Eksekusi Sitem Inti Tunggal secara Bersamaan
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Gambar 4.3 Eksekusi Paralel Sistem Inti Banyak secara Bersamaan

4.3. User Thread dan Kernel Thread

Threads berjalan dalam dua tingkat, yaitu tingkat pemakai (user level)

dan tingkat kernel (kernel level). Pada tingkat pemakai, pengelolaan  thread

dilakukan oleh library thread tingkat pemakai. Terdapat tiga library utama pada

thread, yaitu POSIX Pthreads, Win32 threads dan Java threads. Sedangkan pada

tingkat kernel, semua  thread didukung oleh kernel. Sistem operasi yang

mengadopsi mekanisme thread tingkat kernel adalah Windows XP/2000,

Solaris, Linux, Tru64 UNIX, dan Mac OS X.

Pemetaan  thread pada tingkat pemakai ke tingkat kernel dapat terjadi

dalam tiga model berikut:  one-to-one, many-to-one dan  many-to-many.

a. One-to-one

Setiap  thread pemakai dipetakan ke satu  thread kernel (ditunjukkan

pada Gambar 4.4). Pemetaan model ini sangat mendukung paralelisme, karena

setiap  thread  pemakai akan terikat dengan satu  thread  kernel, dimana,

terutama pada komputer berprosesor jamak, semua thread dapat berjalan

masing-masing atau secara paralel. Adapun kekurangan dari model ini adalah
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B. Frames

Pada alamat memori fisik akan dibagi menjadi nomor frame (f)

yang nantinya akan dicocokan pada page table. Setiap alamat yang

dihasilkan oleh CPU akan dicocokan nomor page-nya pada page table lalu

akan dicari frame mana yang sesuai dengan nomor page tersebut.

Gambar 10.2 Model Pemberian Halaman dari Logikal dan Memori fisik

C. Perangkat Keras Paging

Dikenal dengan Unit Manajemen Memori (MMU). Jika CPU

ingin mengakses memori, CPU mengirim alamat memorinya ke MMU

yang akan menerjemahkannya ke alamat lain sebelum mengirim kembali

ke unit memori. Alamat yang dihasilkan oleh CPU disebut alamat logis.



94

MATERI 10 : PAGING, SEGMENTASI DAN VIRTUAL MEMORI

10.1. Paging

Suatu metode yang memungkinkan suatu alamat memori fisik

yang tersedia dapat tidak berurutan. Memori virtual dibagi menjadi blok-

blok yang ukurannya tetap yang dinamakan page (ukurannya adalah

pangkat 2, diantara 512 bytes dan 8192 bytes, tergantung arsitektur).

Memori fisik dibagi juga menjadi blok-blok yang ukurannya tetap yang

dinamakan frame. Lalu kita membuat suatu page table yang akan

menterjemahkan memori virtual menjadi memori fisik.

A. Pages

Alamat yang dihasilkan oleh CPU(memori logis) akan dibagi

menjadi 2 yaitu nomor page (p) dan page offset(d). Nomor page akan

menjadi indeks dari page table yang mengandung alamat dasar dari setiap

alamat di memori fisik. Page offset akan digabung dengan alamat dasar

untuk mendefinisikan alamat fisik yang akan di kirim ke unit memori.

Gambar 10.1 Pages
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tingkat kebutuhan sumber daya yang cukup tinggi, karena banyaknya thread

kernel harus dibuat sama dengan banyaknya thread pemakai. Sistem operasi

yang mengadopsi mekanisme ini adalah Windows NT/XP/2000, Linux, dan

Solaris 9 ke atas.

Gambar 4.4 One-to-one

b. Many-to-one

Many-to-one memetakan banyak  threads pemakai ke sebuah  thread

kernel (ditunjukkan Gambar 4.5). Dalam hal ini, pemakai dapat menciptakan

sebanyak mungkin  thread tanpa membebani kernel, tetapi jika thread kernel

terhenti maka proses akan terhenti, karena semua thread untuk proses tersebut

terhentikan juga. Sistem operasi yang mengadopsi mekanisme ini adalah Solaris

Green Threads dan GNU Portable  Threads.

c. Many-to-many

Many-to-many dapat memetakan banyak  thread pemakai ke banyak

thread kernel (ditunjukkan pada Gambar 4.6). Sistem operasi dapat menciptakan

banyaknya thread kernel sesuai kebutuhan, dimana banyaknya thread kernel

tidak melebihi banyaknya  thread pemakai. Keunggulan model many-to-many

adalah jika salah satu  thread  terhenti maka  thread lain masih dapat berjalan,

sehingga meningkatkan responsiveness  dan  concurrency, terutama jika
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diterapkan pada sistem komputer paralel. Sistem operasi yang mengadopsi

mekanisme ini adalah Windows NT/2000 dengan ThreadFiber paketnya dan

Solaris sebelum versi 9.

Gambar 4.5 Many-to-one

Gambar 4.6 Many-to-many
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MATERI 10

PAGING, SEGMETASI DAN VIRTUAL MEMORI

BAHASAN UTAMA :

 Konsep Paging

 Konsep Segmentasi

 Konsep Virtual Memori

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

 Mahasiswa memahami tentang paging

 Mahasiswa memahami tentang segmentasi

 Mahasiswa memahami tentang virtual memori

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

 Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai paging

 Mahasiswa mampu mendefinisikan tentang segmentasi

 Mahasiswa mampu menjabarkan virtual memori
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terletak pada bagian ujung awal memori sebelum menemukan blok

memori yang bebas.

9.6. Next-fit

Pencarian blok memori kosong dimulai dari lokasi placement

terakhir. Algoritma ini lebih jelek dibanding First-fit, karena Blok memori

yang ditemukan sering berada pada ujung akhir memori yang merupakan

blok memori berukuran paling besar. Akibatnya blok memori yang besar

akan lebih cepat terpartisi menjadi blok memori yang lebih kecil dan

compaction untuk memperoleh blok memori berukuran besar pada ujung

akhir memori harus lebih sering dilakukan daripada First-fit.

9.7. EVALUASI

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Jelaskan 5 requirement manajemen memori

2. Jelaskan 2 teknik partisi
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4.4. Model dua tingkat (two-level model)

Model ini mirip dengan model many to many, tetapi model ini juga

mengijinkan sebuah thread pemakai untuk terikat dengan satu thread kernel.

Model ini terdapat pada IRIX, HP-UX, Tru64 UNIX, Solaris 8 dan yang

terdahulu. Model ini ditunjukkan pada Gambar 4.7

Gambar 4.7 Model dengan Dua Tingkatan

4.5. Isu-isu yang muncul dalam threading

a. Semantik dari system call fork() and exec().

b. Pembatalan  thread  (thread cancellation)

c. Penanganan sinyal (signal handling)

d. Thread pool (sebuah tempat yang khusus menampung beberapa  threads)

e. Thread specific data

f. Aktivasi penjadwalan (Scheduler activations)



46

4.6. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan thread

2. Mengapa ada thread

3. Jelaskan tentang pemetaan thread
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a. Tersedia 64 MB memori, 8 MB untuk sistem operasi

b. Proses 1 aktif dan membutuhkan 20 MB

c. Proses 2 aktif dan memerlukan 14 MB

d. Proses 3 aktif dan memerlukan 18 MB, sisa memori tinggal 4 MB

e. Proses 2 selesai

f. Proses 4 aktif dan memerlukan 8 MB  ditempatkan di ruang

memori bekas proses 2 → terjadi fragmentasi eksternal sebesar

6 MB

g. Proses 1 telah selesai →  tersedia ruang bebas sebesar 20 MB

h. Proses 2 aktif lagi dan titempatkan pada lokasi bekas proses 1 →

terjadi fragmentasi eksternal sebesar 6 MB

9.4. Best-fit

Memilih blok memori yang paling sedikit menyisakan ruang

memori. Biasanya performa secara keseluruhan adalah yang paling jelek

karena proses pencarian lebih lama dan membebani prosesor dan sisa

memori berukuran kecil-kecil lebih cepat terbentuk sehingga Compaction

harus lebih sering dilakukan daripada algoritma yang lain.

9.5. First-fit

Blok memori yang dipilih adalah blok memori yang pertama kali

ditemukan dan ukurannya sesuai. Pencarian blok memori kosong dimulai

dari awal. Algoritma ini merupakan yang paling baik karena paling cepat

dan paling sederhana. Pencarian akan melewati sejumlah proses yang
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9.3. Partisi dinamis

Jumlah dan ukuran partisi tidak tetap. Ukuran partisi sama dengan

ukuran proses yang akan menempatinya untuk pertama kali atau sesudah

pemadatan (compaction) sehingga tidak terjadi fragmentasi internal. Akan

tetapi, partisi ini memungkinkan terjadinya fragmentasi eksternal (sisa

ruang memori yang terjadi jika ukuran proses lebih kecil daripada ruang

memori yang disediakan (dibebaskan)). Selain itu, partisi ini susah dalam

pengimplementasinya.

Untuk lebih memahami partisi dinamis, perhatikan kasus berikut

ini dan lihat Gambar 9.3 sebagai berikut:

Gambar 9.3 penyelesaian contoh kasus
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MATERI 5

PENJADWALAN PROSES

BAHASAN UTAMA :

 Pengertian Penjadwalan CPU

 Kriteria dan Optimasi Penjadwalan

 Algoritma Penjadwalan

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

 Mahasiswa memahami tentang penjadwalan CPU

 Mahasiswa memahami kriteria dan optimasi penjadwalan

 Mahasiswa memahami algoritma penjadwalan

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

 Mahasiswa mampu menjelaskan penjadwalan CPU

 Mahasiswa mampu menyebutkan kriteria dalam penjadwalan serta

optimasi penjadwalan

 Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan mampu membedakan

algoritma penjadwalan
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MATERI 5 : PENJADWALAN PROSES

5.1. Penjadwalan

Tujuan penjadwalan CPU adalah memaksimumkan penggunaan CPU

(utilization). Penggunaan CPU yang maksimum ini diperoleh melalui

multiprogramming, yang dapat melakukan beberapa proses sekaligus, seolah-

olah secara bersamaan (pada uniprocessor). Eksekusi proses terdiri  dari sebuah

siklus eksekusi CPU dan tunggu (wait) I/O yang saling bergantian. Siklus ini

memiliki sebaran eksekusi (burst) CPU yang dapat dilihat dalam histogram pada

Gambar 5.1. Sedangkan siklus antara eksekusi CPU dan tunggu (wait) I/O

ditunjukkan pada Gambar 5.2

Gambar 5.1 histogram dari waktu CPU
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digunakan. Dipilih partisi yang menyisakan ruang memori terkecil. Bila

seluruh partisi telah diisi maka dapat dilakukan swapping. Cara ini cukup

mudah diimplementasikan dan overhead sistem operasi hanya sedikit.

Akan tetapi tidak efisien dalam penggunaan memori akibat terjadi

fragmentasi internal (sisa ruang memori yang terjadi jika ukuran proses

lebih kecil daripada partisi yang digunakan). Selain itu, Jumlah

maksimum proses yang aktif adalah tetap dan terbatas (bergantung jumlah

partisi), seperti terlihat pada gambar 9.2.

Contoh: terdapat proses baru berukuran 16 Mb.

Gambar 9.2 Contoh algoritma penetapan.

Algoritma penempatan yang dapat digunakan pada partisi dinamis

ini antara lain: best-fit, first-fit, next-fit.
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Gambar 9.1 Partisi equal(kiri) dan partisi unequal(kanan)

Antrian proses yang akan menggunakan memori ada dua cara,

cara pertama, setiap partisi mempunyai antrian proses sendiri. Hal ini

dapat meminimalisir ruang memori yang terbuang karena proses hanya

akan antri pada partisi yang memiliki ruang lebih besar sedikit dari

ukuran proses. Akan tetapi diperlukan penjadualan antrian serta ada

kemungkinan efisiensi secara keseluruhan tidak optimal, misal pada

model partisi unequal, tidak ada proses yang berukuran cukup besar

sehingga partisi terbesar tidak akan pernah digunakan.

Cara kedua adalah hanya ada satu antrian untuk semua partisi.

Setiap proses dapat menempati di sembarang partisi yang sedang tidak
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Gambar 5.2 rangkian berulang-ulang dari CPU dan I/O

5.2. Penjadwalan dari CPU

Memilih diantara proses dalam memori yang siap untuk dieksekusi, dan

mengalokasikan CPU untuk salah satu dari mereka. Keputusan yang diambil

oleh penjadwal CPU terhadap sebuah proses berdasarkan keadaan-keadaan

berikut:

a. peralihan (switch) dari status jalan (running) ke tunggu (waiting),

b. peralihan dari status jalan ke siap (ready),

c. peralihan dari status tunggu ke siap,

d. selesai/berhenti (terminate).

Keempat tipe penjadwalan tersebut adalah  nonpremptive  (tidak dapat

disela), sedangkan yang lainnya adalah preemptive (dapat disela).
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5.3. Kriteria dan Optimasi Algoritma Penjadwalan

a. Kriteria Penjadwalan

Terdapat beberap kriteria dalam penjadwalan diantranya:

1) Utilisasi CPU - menjaga CPU sesibuk mungkin

2) Throughput - banyaknya proses yang sudah selesai dieksekusi

dalam satuan waktu tertentu.

3) Turnaround time - lamanya waktu yang dibutuhkan untuk

menjalankan sebuah proses.

4) Waiting time - lamanya waktu tunggu sebuah proses dalam antrian

siap (ready queue)

5) Response time - dihitung mulai dari sebuah permintaan diberikan

(submitted) sampai respon pertama diterima/dihasilkan, bukan

keluarannya.

b. Optimisasi Algoritma Penjadwalan

1) Memaksimalkan penggunaan CPU

2) Memaksimalkan Throughput

3) Meminimalkan waktu penyelesaian  (turnaround time)

4) Meminimalkan waktu tunggu (waiting time)

5) Meminimalkan waktu respon (response time)

5.4. Algoritma Penjadwalan

a. First Come First Served (FCFS)

Mengeksekusi proses-proses sesuai dengan waktu kedatangannya

masing masing, maksudnya proses yang datang lebih dulu akan dijalankan lebih

dulu.
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MATERI 9 : TEKNIK MANAJEMEN MEMORI

a. Partisi

1) Partisi tetap (fixed)

a) Partisi berukuran sama

b) Ukuran partisi berbeda-beda

2) Partisi dinamis

b. Paging sederhana

c. Segmentasi sederhana

d. Virtual-memory

1) Virtual-memory paging

2) Virtual-memory segmentation

9.1. Partisi tetap (fixed)

Sebelum digunakan memori terlebih dahulu dipartisi (ukuran

partisi tidak berubah). Seperti ditunjukkan pada Gambar 9.1, partisi tetap

ini terbagi menjadi 2, yaitu equal-size(partisi dengan ukuran yang sama)

dan unequal-size (partisi dengan ukuran yang berbeda).

9.2. Algoritma Penetapan (placement)

Pada artisi equal size, penempatan dapat dilakukan dengan

menempatkan proses pada partisi yang masih kosong. Sedangkan untuk

partisi unequal, penempatan dapat dilakukan dengan menempatkan proses

pada suatu partisi yang akan menyisakan ruang bebas / sisa terkecil.
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MATERI 9

TEKNIK MANAGEMEN MEMORI

BAHASAN UTAMA :

 Konsep Partisi

 Algoritma Penetapan atau Placement

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

 Mahasiswa memahami konsep dasar partisi

 Mahasiswa mengetahui algoritma penetapan atau placement

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep partisi

 Mahasiswa mampu menyebutkan algoritma penetapan
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Contoh FCFS:

Process Arrival Time (waktu datang) Burst Time

P1 0 24

P2 1 3

P5 3 3

Grafik Gantt  untuk penjadwalan adalah :

Waktu menunggu untuk P1  = 0; P2  = 23; P3 = 24

Waktu rata-rata menunggu :  (0 + 23 + 24)/3 = 15.67

b. Shortest Job First (SJF)

Setiap proses yang datang diasosiakan dengan waktu eksekusi yang

dibutuhkannya, dimana waktu eksekusi ini akan dijadikan panduan penjadwalan

proses tersebut nantinya. SJF memiliki dua mekanisme penjadwalan :

1) Non-preemptive

Mekanisme SJF  non-preemptive akan mengeksekusi sebuah proses sampai

selesai tanpa dapat disela oleh  siapapun.

2) preemptive.

Mekanisme SJF  preemptive, jika sebuah proses sedang dieksekusi oleh

CPU dan seandainya ada proses baru yang datang dengan waktu eksekusi

P
1

P
2

P
3

2
4

2
7

3
0

0
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yang lebih pendek dibandingkan dengan sisa waktu (remaining time)

eksekusi proses yang sedang berjalan, maka proses tersebut dapat disela

oleh proses yang baru datang.

Contoh dari SJF :

Process Arrival Time (waktu datang) Burst Time

P1 0 7

P2 2 4

P3 4 1

P4 5 4

Grafik penjadwalan SJF Non Preemptive

Waktu rata-rata menunggu : = (0 + 6 + 3 + 7) / 4 = 4

Grafik penjadwalan SJF Preemptive

Waktu rata-rata menunggu : = (9 + 1 + 0 + 2) / 4 = 3
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beberapa diantaranya tidak dapat diubah (hanya bisa dibaca atau hanya

bisa dieksekusi) sehingga module dapat di-share oleh beberapa proses.

Dengan demikian, penempatan modul-modul ini di memori tidak linier,

sehingga diperlukan pengaturan secara logik.

8.6. Physical organization

Memory dikelompokkan menjadi memori utama dan memori

sekunder. Sehingga diperlukan metode yang mengatur aliran data dari

memori utama ke memori sekunder dan sebaliknya. Pengaturan tersebut

dilakukan oleh sistem operasi, bukan programmer, karena programmer

tidak tahu berapa ruang memori yang tersedia pada saat program

dijalankan. Selain itu Bila ruang memori yang tersedia tidak cukup untuk

menampung program dan data, sistem dapat melakukan

overlay(menempatkan beberapa bagian modul/program pada area memori

yang sama secara bergantian).

8.7. EVALUASI

Jawablah pertanyaan berikut:

Jelaskan 5 requirement manajemen memori?
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dapat diketahui). Dengan demikian, sistem operasi tidak dapat

memperkirakan penggunaan semua referensi memori dari setiap program.

Gambar 8.3 Skema MMU

8.4. Sharing

Harus dimungkinkan suatu lokasi memori dapat diakses oleh lebih

dari satu proses (secara legal). Beberapa proses memerlukan data yang

sama sehingga tidak perlu setiap proses mempunyai copy data data disk

ke memory, cukup satu copy saja.

8.5. Logical organization

Main memory dikelompokkan sebagai alamat linier atau

berdimensi satu yang berupa ruang alamat yang terdiri dari deretan byte

atau word. Sebagian besar program dibuat dalam bentuk modul yang
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c. Prioritas

Prioritas (integer) diberikan kepada setiap proses. Dalam penjadwalan

ini, CPU akan diberikan kepada proses yang memiliki prioritas tertinggi.

Penjadwalan SJF merupakan contoh penjadwalan prioritas, dimana prioritasnya

berupa perkiraan waktu eksekusi sebuah proses. Permasalahan dalam

penjadwalan prioritas adalah terjadinya starvation, yaitu kasus dimana proses-

proses dengan prioritas rendah sangat dimungkinkan untuk tidak pernah

dieksekusi. Permasalahan ini dapat diatasi dengan mekanisme penuaan (aging),

yaitu seiring dengan berjalannya waktu, prioritas untuk setiap proses

ditingkatkan.

Penjadwalan prioritas memiliki dua mekanisme penjadwalan:

1) Non-preemptive

Mekanisme Prioritas non-preemptive akan mengeksekusi sebuah proses

sampai selesai tanpa dapat disela oleh  siapapun.

2) preemptive

Mekanisme Prioritas preemptive, jika sebuah proses sedang dieksekusi oleh

CPU dan seandainya ada proses baru yang datang dengan prioritas yang

lebih tinggi dibandingkan dengan prioritas proses yang sedang berjalan,

maka proses tersebut dapat disela oleh proses yang baru datang.

d. Round Robin (RR)

Setiap proses mendapat unit satuan waktu (time quantum) CPU,

biasanya 10-100 milidetik . Setelah waktu ini telah berlalu, proses akan ditunda

dan dimasukkan ke akhir dari antrian yang sudah siap.  Jika quantum terlalu

besar, maka RR akan berperilaku seperti FIFO (First In First Out), akan tetapi

jika quantum terlalu kecil akan terjadi  overhead dalam  context switch (untuk
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perpindahan proses) sehingga perlu ada cara tertentu yang dapat menentukan

dengan optimal berapa ukuran quantum yang sebaiknya, seperti ditunjukkan

pada Gambar 5.3.

Contoh dari RR dengan Waktu Quantum = 20

Process Arrival Time (waktu datang) Burst Time

P1 0 53

P2 1 17

P3 3 68

P4 6 24

Grafik gantt yaitu :

Gambar 5.3 waktu quantum dan waktu context switch
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Jenis-jenis alamat data :

a. Alamat Logical

1) Alamat suatu word relatif terhadap titik referensi tertentu

2) Harus dilakukan translasi terhadap alamat fisik

b. Alamat Relatif

1) Alamat yang menunjukkan lokasi relatif terhadap alamat

awal suatu program

2) Dapat terdiri dari:

a) Alamat instruksi dalam pencabangan

b) Alamat instruksi call

c) Alamat data

c. Alamat Fisik

1) Alamat mutlak/absolut

2) Merupakan alamat sebenarnya dari suatu memori

Penerapan Relocation dilakukan dengan cara alamat base register

ditambahkan dengan alamat relatif sehingga diperoleh alamat

absolut/fisik, seperti ditunjukkan pada Gambar 8.3. Pemberian alamat ini

bisa menggunakan skema MMU.

8.3. Protection

Penanganan proteksi memori diserahkan kepada prosesor (secara

hardware), bukan bagian sistem operasi (software). Suatu proses tidak

boleh mengakses lokasi memori proses yang lain tanpa ijin. Lokasi

program di memori tidak tentu (alamat mutlak pada saat compile tidak
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Base register ini ditentukan oleh sistem operasi. Limit atau disebut juga

bound register  merupakan alamat akhir suatu proses. Bound register

sama dengan base register ditambah panjang proses. Kedua alamat di-set

pada saat proses di-load atau kembali dari swap. Gambaran swap,

ditunjukkan pada Gambar 8.2.

Gambar 8.1 Gambaran penggunaan memori

Gambar 8.2 Swap
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e. Multilevel Queue (Antrian bertingkat)

Optimasi penjadwalan proses dapat dilakukan dengan cara menerapkan

antrian bertingkat (multilevel queue). Sebuah proses dapat berpindah dari satu

antrian ke antrian lainnya. Ini dapat terjadi, karena penerapan mekanisme

penuaan (aging). Sebagai contoh, ada tiga antrian: Q0 dengan RR (time quantum

= 8 milidetik), Q1 dengan RR (time quantum = 16 milidetik), dan Q2 dengan

FCFS. Mekanisme penjadwalan yang terjadi dalam Gambar 5.4 adalah sebagai

berikut:

1) Sebuah proses baru akan memasuki Q0 dan dilayani secara FCFS. Proses

tersebut akan dieksekusi selama 8 milidetik, ketika gilirannya tiba. Jika

tidak selesai dalam waktu yang diberikan, maka proses tersebut dipindah ke

Q1.

2) Dalam Q1, proses tersebut dilayani lagi secara FCFS dengan tambahan

waktu maksimum 16 milidetik. Seandainya proses tersebut masih belum

selesai juga, maka ia akan disela (preempted) dan dipindahkan ke Q2.

Gambar 5.4 ilustrasi antrian bertingkat
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f. Penjadwalan Multiprosesor

Penjadwalannya multiprosesor jauh lebih kompleks dari pada prosesor

tunggal. Dalam penjadwalan prosesor multiprosesor, tiap proses dapat

mengakses memori dengan cara yang sama (uniform memory access).

Pembatasan dalam penjadwalan terjadi dalam multiprosesor. Hal ini disebabkan

karena:

1) kemungkinan adanya load sharing. Load sharing terjadi jika ada beberapa

prosesor yang identik. Untuk mengatasi hal itu maka tiap prosesor memiliki

kemampuan penjadwalan mandiri (self schedulling).

2) kemungkinan terlewatinya sebuah proses dari antrian [ready queue] atau

beberapa prosesor memilih untuk mengeksekusi proses yang sama.

Permasalahan seperti itu bisa dijawab dengan sebuah master-slave structure,

yaitu suatu struktur dimana satu prosesor ditunjuk sebagai master. Master

inilah yang akan bertanggung jawab dalam hal penjadwalan, memproses

I/O, dan sebagainya. Sedangkan prosesor yang lain [slave] hanya bertugas

untuk mengeksekusi user code. Hal ini disebut juga sebagai Asymmetric

Multiprocessing karena hanya satu prosesor yang dapat mengakses struktur

data dari sistem.

Penjadwalan multiprosessor yang memiliki fungsi-fungsi prosesor yang

sama (Homogeneous processors within a multiprocessor), diantaranya ada 2 :

1) Penjadwalan Asymmetric MultiProcessing (AMP)

Metode ini satu prosesor bertindak sebagai master dan prosesor lainnya

sebagai slave. Master Processor bertugas untuk menjadualkan dan

mengalokasikan proses yang akan dijalankan oleh Slave Processors. Master
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MATERI 8 : MANAJEMEN MEMORI

8.1. Kebutuhan Manajemen Memori

Manajemen memori dilakukan dengan cara membagi-bagi memori

untuk mengakomodasi banyak proses. Manajemen memori dilakukan

untuk menjamin agar setiap proses yang ready dapat segera

memanfaatkan processor time.

Terdapat 5 requirement manajemen memori:

a. Relocation

b. Protection

c. Sharing

d. Logical organization

e. Physical organization

8.2. Relocation

Pada saat program dieksekusi, dimungkinkan program tersebut

akan di-swap ke disk dan kemudian diambil lagi dari disk untuk ditaruh di

memori dengan lokasi yang berbeda dengan lokasi sebelumnya.

Diperlukan adanya translasi antara alamat program dengan alamat fisik

memori. Jika suatu program di-load ke memori, maka alamat lokasi

memori (alamat absolut atau alamat fisik) yang akan ditempati harus

ditentukan. Alamat absolut suatu program dapat berubah-ubah. Gambar

8.1 menunjukkan bagaimana penempatan program ke memori. Base

register merupakan Alamat awal suatu proses (tiap proses berbeda-beda).
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MATERI 8

MANAGEMEN MEMORI

BAHASAN UTAMA :

 Kebutuhan Managemen Memori

 Relocation, Protection dan Sharing

 Logical Organization

 Phisycal Organization

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

 Mahasiswa mengetahui kebutuhan managemen memori

 Mahasiswa mengerti relocation, protection dan sharing

 Mahasiswa memahami logical dan phisycal organization

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

 Mahasiswa mampu mendefinisikan kebutuhan memori

 Mahasiswa mampu menjelakan mengenai relocation, protection

dan mengenai sharing

 Mahasiswa mampu membedakan antara logical organization dan

phisycal organization
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Processor melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan System, Slave

Processor melayani user requests dalam pengeksekusian program.

2) Penjadwalan Symmetric MultiProcessing (SMP)

Pada metode ini setiap prosesor menjadwalkan dirinya sendiri (self

scheduling). Penjadwalan terlaksana dengan menjadwalkan setiap prosesor

untuk memeriksa antrian ready dan memilih suatu proses untuk dieksekusi.

Jika suatu sistem multiprosessor mencoba untuk mengakses dan

mengupdate suatu struktur data, penjadwal dari prosesor-prosesor tersebut

harus diprogram dengan hati-hati, kita harus yakin bahwa dua prosesor

tidak memilih proses yang sama dan proses tersebut tidak hilang dari

antrian.

5.5. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Bagaimana suatu penjadwalan dikatakan optimal

2. Berapakah waiting time rata-rata yang dibutuhkan jika menggunakan

FCFS, SJF Non-prremptive, SJF preemtive dan RR.

Process Arrival Time (waktu datang) Burst Time

P1 0 6

P2 5 4

P3 6 3
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MATERI 6

SINKRONISASI PROSES

BAHASAN UTAMA :

 Pengertian Sinkronisasi

 Race Condition

 Solusi Bagian Kritis

 Teknik Semaphore

 Deadlock dan Starvation

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

 Mahasiswa memahami konsep sinkronisasi

 Mahasiswa mengerti race condition dan solusi bagian kritis

 Mahasiswa mengerti teknik semaphore

 Mahasiswa memahami deadlock dan starvation

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

 Mahasiswa mampu menjelaskan sinkronisasi

 Mahasiswa mampu mendefinisikan race condition

 Mahasiswa mampu menggambarkan teknik semphore

 Mahasiswa mampu menjelaskan deadlock dan starvation
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menjalankan algoritma yang memungkinkan untuk mendeteksi kondisi

circular wait. Algoritma yang dapat digunakan adalah graf alokasi sumber

daya untuk setiap tipe sumber daya dengan instance tunggal dan algoritma

banker untuk setiap tipe sumber daya yang memiliki instance jamak.

7.8. Pemulihan dari deadlock : Proses pemberhentian

Ada beberapa cara melakukan proses pemberhentian antara lain:

a. Membatalkan semua proses yang deadlock

b. Membatalkan satu proses pada suatu waktu sampai siklus

kebuntuan dihilangkan dan mana urutan yang harus kita pilih

untuk membatalkan?

1) Prioritas sebuah proses

2) Perkiraan sisa waktu sampai suatu proses selesai

3) Sumber daya yang telah digunakan proses

4) Sumber daya yang masih dibutuhkan proses

5) Berapa banyak proses harus dihentikan

6) Apakah proses interaktif atau tumpukan?

7.9. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Bagaimana deadlock dapat terjadi?

2. Seperti apa keadaan aman itu dan bagaimana keadaan bisa

dicapai?
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c. Ketika Pi berakhir, Pi+1 dapat memperoleh sumber daya yang

diperlukan, dan sebagainya.

Terdapat fakta yang utama yaitu:

a. jika sistem berada dalam keadaan aman (safe state) maka tidak

deadlock.

b. jika sistem dalam keadaan tidak aman maka kemungkinan

deadlock

c. penghindaran dilakukan untuk memastikan bahwa sistem tidak

akan pernah memasukkan keadaan yang tidak aman.

Gambar 7.2 aman, tidak aman dan keadaan deadlock

7.7. Pendeteksian deadlock

Strategi yang digunakan dalam menyelesaikan masalah deadlock

dengan cara membatasi akses ke sumber daya dan dengan menggunakan

pembatasan terhadap sistem. Strategi lain yang digunakan adalah dengan

deteksi deadlock. Strategi ini tidak membatasi akses ke sumber daya

ataupun membatasi aksi-aksi proses. Strategi inimemperbolehkan sistem

untuk memasuki keadaan deadlock. Secara teratur, sistem operasi
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MATERI 6 : SINGKRONISASI PROSES

6.1. Singkronisasi

Akses bersamaan ke data bersama oleh beberapa proses dapat

mengakibatkan inkonsistensi data. Konsistensi data diperoleh dengan cara

menerapkan mekanisme yang dapat menjamin urutan eksekusi proses-proses

yang saling bekerjasama (cooperating). Misal, permasalahan produsen-

konsumen yang memenuhi isi buffer dapat diselesaikan dengan cara

menyediakan sebuah bilangan bulat count yang mencatat banyaknya buffer

penuh.

Pada awalnya, count diberi nilai 0 (nol), kemudian ditambahkan sebuah

bilangan tertentu setiap kali produsen menghasilkan buffer baru, dan

dikurangkan sebuah bilangan setiap kali konsumen mengkonsumsi sebuah

buffer. Syntax berikut menunjukkan sebuah penyelesaian masalah produsen-

konsumen dengan menggunakan sebuah shared variable count.

Contoh Program Produser :

while (true) {

/*  produce an item and put in nextProduced  */

while (count == BUFFER_SIZE)

; // do nothing

buffer [in] = nextProduced;

in = (in + 1) % BUFFER_SIZE;

count++;

}

}
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Contoh Program Konsumer

while (true)  {

while (count == 0)

; // do nothing

nextConsumed =  buffer[out];

out = (out + 1) % BUFFER_SIZE;

count--;

/ *  consume the item in nextConsumed

}

}

6.2. Race Condition

Race Condition terjadi jika terdapat dua proses berlomba untuk

mengakses area/memori umum (shared area/memory) secara bersamaan. Dalam

masalah produsen – konsumen, count++ dapat diterapkan sebagai berikut :

register1 = count

register1 = register1 + 1

count = register1

Sedangkan count-- dapat diimplementasikan:

register2 = count

register2 = register2 – 1

count = register2

Perhatikan eksekusi berikut, pada awalnya “count = 5”:

S0: producer execute register1 = count {register1 = 5}

S1: producer execute register1 = register1 + 1 {register1 = 6}
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7.5. Penghindaran deadlock

Dalam menghindari deadlock, sistem memerlukan beberapa

tambahan informasi a priori yang tersedia. Model paling sederhana dan

paling berguna mensyaratkan bahwa setiap proses menyatakan jumlah

maksimum sumber daya dari setiap jenis yang mungkin dibutuhkan.

Algoritma penghindaran deadlock secara dinamis memeriksa keadaan

alokasi sumber daya untuk memastikan bahwa tidak akan pernah ada

suatu kondisi melingkar-tunggu. Pengalokasian sumber daya ditentukan

oleh jumlah sumber daya yang tersedia, sumber daya yang sudah

dialokasikan dan maksimum tuntutan dari proses.

7.6. Keadaan yang aman

Ketika sebuah proses meminta sumber daya yang tersedia, sistem

harus memutuskan apakah pengalokasian akan menghasilkan sistem

dalam keadaan aman. Sistem dalam keadaan aman jika terdapat urutan

<P1, P2, …, Pn> dari semua proses, untuk setiap Pi, sumber daya yang Pi

minta masih dapat dipenuhi dengan sumber daya yang saat ini masih

tersedia ditambah dengan sumber yang dimiliki oleh  semua Pj, dengan j

< i. Dengan kata lain:

a. Jika kebutuhan sumber daya Pi tidak segera tersedia, maka Pi

bisa menunggu sampai semua Pj selesai

b. Ketika Pj selesai, Pi dapat memperoleh sumber daya yang

dibutuhkan, eksekusi, mengembalikan sumber daya dan

mengakhiri proses
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7.4. Pencegahan deadlock

Mencegah jalannya permintaan yang dapat dibuat dengan cara :

d. Mutual Exclusion yaitu tidak diperlukan untuk sumber daya

sharable, harus memegang sumber daya non-sharable.

e. Hold and Wait yaitu harus menjamin bahwa setiap kali proses

meminta sumber daya, tidak memegang sumber daya lainnya.

1) Perlu proses untuk meminta dan pengalokasikan semua

sumber daya sebelum dimulai eksekusi, atau mengizinkan

proses untuk meminta sumber daya hanya jika proses telah

ada.

2) Pemanfaatan sumber daya rendah; Starvation mungkin

f. No Preemption

Jika proses yang memegang beberapa sumber daya meminta

sumber daya lain yang tidak dapat segera dialokasikan, maka

semua sumber daya yang ditahan dilepaskan.

g. Circular Wait

Membuat pengurutan linear jenis sumber daya. Apabila

suatu proses telah dialokasi sumber daya berjenis R, proses itu

hanya dapat meminta sumber daya yang jenisnya setelah jenis R

itu dalam urutan.
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S2: consumer execute register2 = count {register2 = 5}

S3: consumer execute register2 = register2 ‐ 1 {register2 = 4}

S4: producer execute count = register1 {count = 6 }

S5: consumer execute count = register2 {count = 4}

Hasil eksekusi penggalan program di atas menyebabkan

ketidakkonsistenan pada peubah count, sehingga diperlukan mekanisme yang

dapat menjaga agar hal ini tidak terjadi. Pengubahan (update) count, baik

count++ maupun count--, merupakan bagian kritis (critical section), artinya

implementasi dari count harus dapat dijamin sebagai satu kesatuan proses yang

tidak dapat dipisahkan atau disela atau yang disebut atomic process.

6.3. Solusi Bagian Kritis (critical section)

a. Solusi Permasalahan Bagian Kritis (critical section)

Terdapat beberapa solusi diantaranya :

1) Mutual Exclusion: Jika proses Pi sedang “eksekusi” pada bagian

“critical section” (dari proses Pi) maka tidak ada proses proses lain

dapat “eksekusi” pada bagian critical section dari proses-proses

tersebut.

2) Progress: Jika tidak ada proses sedang eksekusi pada critical section-

nya dan jika terdapat lebih dari satu proses lain yang ingin masuk ke

critical section, maka pemilihan siapa yang berhak masuk ke critical

section tidak dapat ditunda tanpa terbatas.

3) Bounded Waiting: Terdapat batasan berapa lama  suatu proses harus

menunggu giliran untuk mengakses “critical section” jika seandainya

proses lain yang diberikan hak akses ke critical section.
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a) Menjamin proses dapat mengakses ke “critical section” (tidak

mengalami starvation).

b) Tidak ada asumsi mengenai kecepatan eksekusi  proses-proses

tersebut.

b. Solusi Peterson Permasalahan Bagian Kritis (critical section)

Terdapat dua proses yang berbagi dua peubah, yaitu: int turn dan Boolean

flag.. Peubah turn berisi tanda yang menunjukkan giliran siapa yang akan

memasuki bagian kritis. Peubah larik  flag menunjukkan bahwa proses tersebut

telah siap untuk memasuki bagian kritis. Algoritma Peterson untuk sebuah

proses Pi adalah sebagai berikut :

do {

flag[i] = TRUE;

turn = j;

while (flag[j] && turn == j);

critical section

flag[i] = FALSE;

remainder section

} while (TRUE);

c. Penggunaan kunci (lock) untuk permasalahan Bagian Kritis (critical

section)

Kunci akan menjamin bahwa hanya ada satu proses yang dapat berjalan

dalam sebuah bagian kritis. Kunci akan didapatkan oleh sebuah proses dengan

mekanisme tertentu. Sebuah proses yang telah selesai melakukan ekseskusi
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7.2. Karakteristik Deadlock

Deadlock dapat timbul jika empat kondisi tetap dipertahankan

secara bersamaan. Kondisi tersebut diantaranya :

a. Mutual exclusion yaitu hanya ada satu proses pada suatu waktu

dapat menggunakan sumber daya.

b. Hold and Wait yaitu suatu proses yang memegang setidaknya

satu sumber daya, menunggu untuk mendapatkan sumber daya

tambahan yang dimiliki oleh proses lainnya.

c. No preemption yaitu sumber daya dapat dilepaskan hanya setelah

proses yang memegangnya telah menyelesaikan tugasnya.

d. Circular wait yaitu ada satu set proses { {P0, P1, …, Pn}

menunggu sehingga P0 menunggu sumber daya yang dipegang

oleh P1, P1 menunggu sumber daya yang dipegang oleh P2, ...,

Pn-1 menunggu sumber daya yang dipegang oleh Pn, dan Pn

menunggu sumber daya yang dipegang oleh P0.

7.3. Cara mengatasi deadlock

a. Pastikan bahwa sistem tidak akan memasuki keadaan deadlock.

b. Memungkinkan sistem untuk memasuki keadaan deadlock dan

kemudian pulihkan.

c. Mengabaikan masalah ini dan berpura-pura bahwa kebuntuan

tidak pernah terjadi dalam sistem, yang digunakan oleh sebagian

besar sistem operasi, termasuk UNIX.
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MATERI 7 : DEADLOCK PROSES

7.1. Deadlock Sistem

Satu set proses yang diblokir masing-masing memegang sumber

daya dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang dimiliki oleh

proses lain dalam set. Sebagai contoh: sebuah sistem memiliki dua disk

drive, P1 dan P2, masing-masing memegang satu disk drive dan masing-

masing membutuhkan disk drive yang lain.

Gambar 7.1 Jembatan persilangan

Penjelasan pada Gambar 7.1 sebagai berikut :

a. Lalu lintas hanya dalam satu arah

b. Setiap bagian dari jembatan dapat dilihat sebagai sumber daya

c. Jika kebuntuan terjadi, dapat diselesaikan jika satu mobil memutar

balik / mundur

d. Beberapa mobil mungkin harus memutar balik jika terjadi

deadlock

e. Starvation mungkin terjadi

f. Catatan - Kebanyakan OS tidak mencegah atau menangani

deadlock
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dalam bagian kritis harus melepaskan kunci dengan segera. Gambaran

penggunaan kunci adalah sebagai berikut :

do {

acquire lock

critical section

release lock

remainder section

} while (TRUE);

6.4. Sinkronisasi Perangkat Keras

Banyak komputer sistem yang menyediakan dukungan perangkat keras

untuk kode bagian kritis. Dalam sistem  uniprocessor dapat mematikan (disable)

interupt, sehingga kode yang sedang dieksekusi tidak dapat disela (preempted).

Sedangkan untuk sistem multiprocessor, pendekatan ini sangat tidak efisien,

karena sistem operasi yang mengadopsi metode ini tidak dapat diperluas

(scalable). Mesin modern menyediakan instruksi perangkat keras  atomic (non-

interruptible), baik untuk pengujian  word memori dan penyetelan nilai, maupun

penukaran isi dari dua  word memori.

a. Solusi dengan instruksi TestAndSet

Pada sistem multiprosessor, pemroses-pemroses (core-core) bertindak

independen. Interupsi disatu pemroses tidak mempengaruhi pemroses-

pemroses yang lain. Pemroses-pemroses yang memakai memori bersama maka

pengaksesan terhadap suatu memori dijaga pada tingkat perangkat keras agar

pemroses lain tidak boleh mengakses suatu lokasi yang sama pada saat yang

sama. Instruksi-instruksi dirancang untuk menyelesaikan mutual exlusion di
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sistem multiprosessor. Salah satunya instruksi testAndSet. Instruksi testAndSet

adalah sebagai berikut:

boolean TestAndSet (boolean *target)

{

boolean rv = *target;

*target = TRUE;

return rv:

}

Solusi testAndSet dilakukan dengan cara membagikan variabel kunci

boolean, yang menandakan kesalahan. Solusinya yaitu :

do {

while ( TestAndSet (lock ))

;   // do nothing

//    critical section

lock = FALSE;

//      remainder section

} while (TRUE);

Atau dengan sistem program sebagai berikut :

do {

waiting[i] = TRUE;

key = TRUE;

while (waiting[i] && key)

key = TestAndSet(lock);

waiting[i] = FALSE;

// critical section
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MATERI 7

DEADLOCK PROSES

BAHASAN UTAMA :

 Pengertian Deadlock Sistem

 Karakteristik Deadlock

 Penanganan Deadlock

 Pencegahan Deadlock

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

 Mahasiswa mengerti tentang deadlock sistem

 Mahasiswa memahami karakteristik deadlock

 Mahasiswa mengerti penanganan deadlok

 Mahasiswa mengetahui pencegahan deadlock

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

 Mahasiswa mampu menjelaskan deadlock sistem

 Mahasiswa mampu menyebutkan karakteristik deadlock

 Mahasiswa mampu mengaplikasikan penanganan dan pencegahan

terjadinya deadlock sistem
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6.8. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Apa yang di maksud dengan singkronisasi

2. Jelaskan dengan detail tentang race condition

3. Bagaimana penerapan dan penggunaan sistem semaphore dalam

singkronisasi proses

4. Apa yang di maksud dengan starvation

5. Jelaskan sistem monitor dalam singkronisasi proses

6. Bagaimana sistem operasi menerapkan singkronisasi antar proses
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j = (i + 1) % n;

while ((j != i) && !waiting[j])

j = (j + 1) % n;

if (j == i)

lock = FALSE;

else

waiting[j] = FALSE;

// remainder section

} while (TRUE);

6.5. Teknik Semaphore

Hampir semua mekanisme sinkronisasi yang telah dijelaskan memiliki

busy waiting. Semaphore adalah salah satu cara sinkronisasi yang tidak

membutuhkan penungguan busy waiting.  Semaphore menggunakan sebuah

peubah  Semaphore  S yang berupa bilangan bulat (integer) dan dua operator

baku yang atomic dan dapat mengubah S, yaitu wait ( ) dan signal ( ).  Wait( )

akan menurunkan nilai semaphore, jika nilai semaphore menjadi bukan positif

maka proses yang mengeksekusinya akan di-blok. Signal( ) akan menaikkan

nilai semaphore.

Semaphore dapat digunakan sebagai alat sinkronisasi yang umum dan

dibagi ke dalam dua kategori berikut: counting semaphore dan binary semaphore
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Counting semaphore memiliki nilai bilangan bulat dengan jangkauan (range)

domain yang tidak terbatas (unrestricted domain), sedangkan pada  binary

semaphore nilai bilangan bulat hanya berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu) yang

dikenal juga dengan mutex locks, sehingga lebih sederhana untuk diterapkan.

Semaphore mutex;    //  initialized to 1

do {

wait (mutex);

// Critical Section

signal (mutex);

// remainder section

} while (TRUE);

1. Penerapan Semaphore

Semaphore harus bisa menjamin bahwa tidak ada dua proses dapat

mengeksekusi wait ( ) dan signal ( ) pada semaphore yang sama pada waktu

yang sama. Oleh karena itu, penerapan kedua operasi tersebut menjadi masalah

bagian kritis, karena kode tunggu-dan-sinyal (wait-and-signal code) ditempatkan

dalam bagian kritis. Hal ini dapat menyebabkan  busy waiting dalam

implementasi bagian kritis, sehingga bukan merupakan penyelesaian yang baik.

a. Implementasi Semaphore dengan tanpa busy waiting

1) Setiap  semaphore memiliki antrian tunggu (waiting queue) dimana

setiap entri di dalamnya memiliki dua item data: int nilai dan

pointer yang mengarah ke record berikutnya dalam daftar (list).

2) Menyediakan dua operasi: block dan wakeup. Operasi block akan

menempatkan proses yang memanggilnya ke dalam antrian tunggu
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Gambar 6.2 tampilan skema  monitor

Gambar 6.3 monitor dengan kondisi variabel
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6.7. Monitor

Sebuah abstraksi tingkat tinggi yang menyediakan mekanisme

yang mudah dan efektif untuk proses sinkronisasi. Hanya satu proses

mungkin aktif dalam monitor pada suatu waktu. Monitor memiliki dua

peubah keadaan (condition variable) x dan y. Dua operasi yang dimiliki

oleh sebuah peubah keadaan adalah x.wait() yang akan menghentikan

(suspend) proses pemanggilnya dan x.signal() yang dapat menjalankan

(resume) proses yang memanggil  x.wait(). Dalam hal ini, tipe data

abstrak monitor membungkus data pribadi (private) berikut metode-

metode umum (public methods) yang dapat beroperasi pada data pribadi

tersebut, seperti sintaks monitor berikut:

monitor monitor-name {

// shared variable declarations

procedure P1 (…) { …. }

…

procedure Pn (…) {……}

Initialization code ( ….) { … }

…

}  }

Tampilan skema monitor dapat dilihat pada Gambar 6.2,

sedangkan tampilan yang menggunakan peubah keadaan

diilustrasikan pada Gambar 6.3.
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yang sesuai. Operasi wakeup akan memindahkan sebuah proses dari

antrian tunggu ke dalam antrian siap (ready queue).

Adapun implementasi dari wait() dan signal() sebagai berikut :

Wait(semaphore *S) {

S->value--;

if (S->value < 0) {

add this process to S->list;

block();

}

}

signal(semaphore *S) {

S->value++;

if (S->value <= 0) {

remove a process P from S->list;

wakeup(P);

}

}

2. Masalah Semaphore

Ada tiga masalah klasik dari semaphore yaitu

a. Masalah Bounded-Buffer

Banyaknya proses per satuan waktu yang dihasilkan oleh produsen lebih

besar dibandingkan dengan banyaknya proses per satuan waktu yang

dapat dikerjakan oleh konsumen, sehingga banyaknya struktur data dari

proses-proses yang belum dieksekusi  melebihi kemampuan

penampungan buffer dalam semaphore.

b. Masalah Readers and Writers

Readers hanya dapat membaca data, sedangkan writers dapat membaca

maupun  menulis. Mekanisme pengaturan yang dapat dilakukan adalah

banyak  readers  dapat membaca data pada satu waktu bersamaan,

sedangkan hanya satu  writer yang dapat mengakses  data set tersebut

pada satu waktu.
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c. Masalah Dining-Philosophers

Simulasi masalah sinkronisasi dengan ilustrasi beberapa orang filosof

yang sedang makan malam, dimana mereka duduk pada kursi yang

mengelilingi sebuah meja bundar dengan sebuah tempat nasi (sebagai

shared data set) yang terisi ditengahnya yang dilengkapi pula dengan

sebuah piring dan sebuah (bukan sepasang)  chopstick  (sebagai  shared

data set) untuk masing-masing kursi (Gambar 6.1). Seorang filosof

hanya bisa makan jika ia mendapatkan sepasang  chopstick, dimana

setelah kenyang makan nasi menggunakan sepasang chopstick maka

filosof tersebut harus meletakkannya kembali masing-masing di sebelah

piring nasinya. Filosof-filosof tersebut hanya memiliki tiga aksi berikut:

berpikir (thinking), lapar (hungry), dan makan (eating). Walaupun

filosof-filosof tersebut duduk berdampingan mengelilingi meja makan,

tetapi tidak satupun berkomunikasi tentang siapa yang akan mengambil

chopstick.

Gambar 6.1 Permasalahan Filsafat
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Struktur dari Masalah Dining-Philosophers

do  {

wait ( chopstick[i] );

wait ( chopStick[ (i + 1) % 5] );

//  eat

signal ( chopstick[i] );

signal (chopstick[ (i + 1) % 5] );

//  think

} while (TRUE);

6.6. Deadlock dan Starvation

Dua masalah yang berkaitan erat dengan  semaphore adalah deadlock

(jalan buntu) dan starvation (kelaparan). Deadlock terjadi jika dua atau lebih

proses menunggu tanpa ada batas (tak terbatas) waktu.

Misalkan S dan Q menjadi dua Semaphore diinisialisasi ke 1

P0 P1

wait ( S ) ; wait ( Q ) ;

wait ( Q ) ; wait ( S ) ;

. .

. .

. .

signal ( S ) , signal ( Q ) ;

signal ( Q ) , signal  ( S ) ;

Starvation yaitu blocking yang tak terbatas. Sebuah proses mungkin tidak

pernah dihapus dari antrian semaphore di mana ia ditangguhkan.
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