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Time
 Time adalah pengembangan dari sistem multiprogram. Beberapa job yang berada 

pada memory utama dieksekusi oleh CPU secara bergantian. CPU hanya bisa 

menjalankan program yang berada pada memory utama. Perpindahan antar job 

terjadi sangat sering sehingga user dapat berinteraksi dengan setiap program pada 

saat dijalankan. Suatu job akan dipindahkan dari memori ke disk dan sebaliknya.

 Time juga disebut dengan sistem komputasi interaktif, dimana sistem komputer 

menyediakan komunikasi on-line antara user dengan sistem. User memberikan 

instruksi pada sistem operasi atau program secara langsung dan menerima respon 

segera. Perangkat input berupa keyboard dan perangkat output berupa 

displayscreen, seperti cathode-ray tube (CRT) atau monitor. Bila sistem operasi 

selesai mengeksekusi satu perintah, makan sistem akan mencari pernyataan 

berikutnya dariuser melalui keyboard. Sistem menyediakan editor interaktif untuk 

menulis programdan sistem debug untuk membantu melakukan debugging 

program.



Time pada SisTer
 Physical Clock
Sebuah circuit untuk menunjukkan waktu yang 

merupakan suatu crystal quartz yang 
termekanisasi.

 Logical Clock
Logical clock adalah software counter yang 

bertambah secara monoton dimana nilainya 
tidak perlu menanggung hubungan tertentu 
ke suatu physical clock.



Event Ordering
 Dalam manajemen koordinasi proses 

pada sistem tersentralisasi memungkinkan 
untuk menentukan urutan kejadian, 
sebab hanya terdapat satu memori dan 
clock.

 Sejumlah aplikasi sangat menekankan 
urutan, misal : alokasi resource, resource
dapat dipakai setelah resource tersebut 
dipesan dan dijamin bebas.



 Manajemen koordinasi antar proses pada 
sistem terdistribusi untuk menentukan urutan 
kejadian tidak semudah seperti sistem 
tersentralisasi, karena pada sistem terdistribusi 
parameter yang diperhatikan lebih komplek, 
yaitu :

a. memori & clock tidak tunggal
b. tidak mungkin menyatakan urutan dua 

kejadian
c. hanya dapat ditentukan partial ordering 

(urutan bagian) : Relasi Happened-Before



Relasi Happened-Before
 Relasi Happened-Before adalah suatu relasi yang 

memperhatikan urutan kejadian, karena kejadian 
yang satu dengan yang lain saling terkait.

 Pada Relasi Happened-Before berlaku :
a. Proses-proses sekuensial, proses sekuensial adalah 

semua kejadian dijalankan oleh satu pemroses 
(total ordering).

b. Hukum sebab-akibat, hukum sebab-akibat adalah 
suatu kejadian dimana pesan dapat diterima 
setelah pesan tersebut dikirimkan.

c. Simbol relasi happened-before : →



Sejumlah kejadian dapat dikelompokkan 
dalam relasi Happened-Before sebagai 
berikut :

 Jika kejadian A & B berada dalam satu proses dan A dieksekusi 
sebelum B, maka ditulis A → B

 Jika A adalah kejadian pengiriman pesan (sending) oleh sebuah 
proses dan B adalah sebuah kejadian penerima pesan (receiving) 
oleh proses lain, maka ditulis A → B (sending dilakukan sebelum 
receiving).

 Jika A→B dan B→C, maka A→C
Karena suatu event tidak dapat terjadi sebelum dirinya sendiri terjadi, 

maka relasi happened-before tidak bersifat refleksi (dipasangkan 
ke dirinya sendiri).

 Jika 2 event A & B tidak memenuhi Relasi → R (A tidak terjadi 
sebelum B & B tidak terjadi sebelum A), maka kedua event tersebut 
dieksekusi bersamaan (concurent). Dalam artian kondisi kedua 
event tersebut tidak dapat saling mempengaruhi. (A→B : ada 
kemungkinan A mempengaruhi B)



Konkurensi (concurency) & happened-before 
dapat dijelaskan dengan baik melalui 
diagram space-time, sebagai berikut :

 Arah horisontal menyatakan space (proses 
berbeda)

 Arah vertikal menyatakan time
 Garis vertikal menunjukkan processor (huruf 

besar) dan lingkaran kecil menunjukkan 
event (huruf kecil).

 Garis gelombang (      ) menunjukkan 
pengiriman pesan lintasan (path).

 Untuk 2 event konkuren tidak ada path 
antara keduanya.



Contoh :
 Sejumlah event direlasikan dengan 

happened-before : p1→q2,r0→q4, q3→r1, 
p1→q4 (tentu : p1→q2 dan q2→q4)

 Sejumlah event konkuren dari sistem 
adalah q0 dan p2, r0 dan q3, r0 dan p3, 
q3 dan p3

 Event p pada processor P, q pada Q dan 
r pada R 



Diagram space-time :



Timestamp
 Urutan karakter, yang menunjukkan tanggal dan / 

atau waktu dimana peristiwa tertentu terjadi.
 Waktu dimana sebuah event dicatat oleh sebuah 

komputer, bukan waktu dari peristiwa itu sendiri.
 Contoh :

2005/10/30 10:45 UTC
2007/11/09 11:20 T UTC
Sab 23 Jul 2015 02:16:57
(UTC :Waktu Universal Terkoordinasi)



Metode Sinkronisasi
 Synchronous System

Kendali yang kembali ke user program setelah 
proses masukan dan keluaran selesai dilakukan 
sehingga diperlukan waktu tunggu bagi user untuk 
akses selanjutnya.

 Asynchronus System
Kendali yang akan kembali ke user tanpa 
menunggu proses masukan dan keluaran selesai 
sehingga tidak terjadi wait loop (waktu tunggu)



Algoritma Synchronous dan 
Asynchronous System
 Synchronous System

-> Algoritma Lamport
 Asynchronous System

Intranet :
-> Algoritma Christian, Algoritma Berkeley
Internet :
-> NTP (Network Time Protocol)



Algoritma Lamport
 Syarat : Perlu pengurutan kejadian untuk 

sembarang pasangan kejadian, tidak 
boleh ambigu, harus diketahui 
keterdahuluan kejadian.

 Solusi :
1. Penerapan algortima Lamport untuk 

pengurutan kejadian
2. Penggunaan stempel waktu untuk 

proses.



Algoritma Christian
 Suatu algoritma yang menganggap 

suatu mesin sebagai time server.
 Semua mesin akan menanyakan waktu 

yang tertera pada time server tersebut.
Mesin tersebut (time server) kemudian 

merespon dengan waktu yang sesingkat-
singkatnya dengan mengirimkan pesan 
berisi waktu pada saat itu (C UTC).



Algoritma Christian
 Pada saat pengirim pesan menerima 

jawaban (reply) maka mesin tersebut 
dapat menset waktu menjadi C UTC.

 Kelemahan : waktu tidak boleh berjalan 
mundur, dibutuhkan waktu untuk 
mengirimkan balasan dari time server.



Algoritma Christian



Algoritma Berkeley
 Pada algoritma Berkeley, time server bersifat 

aktif.
 Time server akan melakukan polling pada 

setiap mesin secara berkala dan 
menanyakan waktu pada tiap mesin.

 Berdasarkan jawaban yang diberikan, time 
server mengkomputasi dan memberikan 
perintah untuk mempercepat atau 
memperlambat waktu.



Algoritma Berkeley



Network Time Protocol 
(NTP)
 NTP adalah suatu mekanisme atau protokol yang 

digunakan untuk melakukan sinkronisasi terhadap 
penunjuk waktu dalam sebuah sistem komputer 
dan jaringan.

 Proses sinkronisasi dilakukan didalam jalur 
komunikasi data yang biasanya menggunakan 
protokol komunikasi TCP/IP.

 Sehingga proses ini sendiri dapat dilihat sebagai 
proses komunikasi data biasa yang hanya 
melakukan pertukaran paket-paket data saja. 



Network Time Protocol 
(NTP)
 NTP bekerja dengan menggunakan algoritma 

Marzullo dengan menggunakan referensi skala 
waktu UTC.

 Sebuah jaringan NTP biasanya mendapatkan 
perhitungan waktunya dari sumber waktu yang 
terpercaya seperti misalnya radio clock atau 
atomic clock yang terhubung dengan sebuah 
time server. 

 Kemudian jaringan NTP ini akan mendistribusikan 
perhitungan waktu akurat ini ke dalam jaringan 
lain. 



Network Time Protocol 
(NTP)
 Sebuah NTP client akan melakukan 

sinkronisasi dengan NTP server dalam 
sebuah interval pooling yang biasanya 
berkisar antara 64 sampai 1024 detik. 
Namun, waktu sinkronisasi ini biasa 
berubah secara dramatis bergantung 
kepada kondisi dan keadaan jaringan 
yang akan digunakannya.



Mutual Exclusion
Suatu kondisi dimana sumber daya (resource) tidak 
dapat dibagi ke penggunanya.



Mutual exclusion terjadi 
karena disebabkan oleh :
 Tidak ada dua proses yang pada saat 

bersamaan berada dalam critical section.
 Tidak ada proses yang berjalan diluar critical 

section yang dapat menghambat proses lain.
 Tidak ada proses yang tidak dapat masuk ke 

dalam critical section.
 Kondisi tersebut diatasi dengan 

menggunakan beberapa macam algoritma.



Algoritma untuk mengkoordinasi proses 
pada SisTer agar Mutual Exclusion tetap 
terjamin :

Centralized Distributed Approach (CDA)
 Fully Distributed Approach (FDA)
 Token Parsing Approach (TPA)



Centralized Distributed 
Approach (CDA)



Cara kerja CDA :
 Dalam CDA untuk menentukan mutual exclusion, 

salah satu proses akan dipilih untuk 
mengkoordinasikan masuk ke critical section.

 Ketika menerima pesan request, koordinator akan 
memeriksa : “Apakah ada proses lain yang 
berada dalam critical section ?”

 Jika tidak ada, maka oleh koordinator segera 
mengirimkan jawaban ke pengirim request.

 Jika ada, maka oleh koordinator request tersebut 
diantrikan.

 Dimana sistem penjadwalan antrian proses bisa 
menggunakan algoritma FIFO dan kondisi ini 
dikirimkan ke proses yang request.



Fully Distributed Approach 
(FDA)



Cara Kerja FDA :
 Sistem terdiri dari 3 proses : P1, P2, dan P3 dimana P1 dan P3 ingin 

masuk ke critical section.
 P1 kemudian mengirim pesan request (P1, Ts=10) ke proses P2 dan 

P3.
 Sementara itu P3 mengirim pesan request (P3, Ts=4) ke P1 dan P2.
 Ketika P2 menerima pesan request (baik dari P1/P3), ia akan 

segera menjawab.
 Ketika P1 menerima pesan request dari P3, ia akan segera 

menjawab sebab Ts(P1)=10 > Ts(P3)=4.
 Ketika P3 menerima pesan request dari P1, ia akan menunda 

jawaban sebab Ts(P3)=4 < Ts(P1)=10.
 Setelah menerima jawaban dari P1 dan P2, maka P3 dapat masuk 

critical section.
 Setelah keluar dari critical section, P3 mengirim jawaban ke P1 dan 

P1 dapat masuk ke criticalo section.



Token Parsing Approach (TPA)
 TOKEN merupakan pesan bertipe khusus 

yang beredar pada seluruh sistem 
dengan cara menggerakkan token 
diantara proses-proses dalam suatu sistem 
sehingga dapat menentukan mutual 
exclusion.

 Hanya ada satu token dalam sistem 
sehingga hanya akan ada satu proses 
yang dapat masuk ke critical section 
pada suatu saat.



Cara Kerja TPA :
 Kirim token ke seluruh Ring (fisiknya jaringan 

tidak perlu Ring)
 Jika sebuah proses menerima token, maka ia 

dapat masuk ke critical section dan 
mempertahankan token tersebut.

 Setelah keluar dari critical section, token 
dilepas dan digerakkan ke seluruh Ring.

 Jika sebuah proses menerima token, tetapi 
tidak ingin masuk ke critical section, maka ia 
akan memberikan token ke tetangganya.



Dua jenis kesalahan yang 
mungkin terjadi pada TPA :
 Token hilang
Untuk memperbaikinya perlu memanggil 

“election” untuk membangkitkan token 
baru.

 Proses gagal
Bila terkadi proses gagal dijalankan karena 

logical ringnya yang rusak, maka perlu 
dibentuk struktur Ring baru.



Deadlock Handling
Deadlock adalah keadaan dimana 2 atau lebih 
proses saling menunggu meminta resources untuk 
waktu yang tidak terbatas lamanya.



Deteksi terjadinya Deadlock
Centralized Distributed Approach (CDA)
 Fully Distributed Approach (FDA)



Cara Menghindari Deadlock
 Jangan memulai proses apa pun jika proses tersebut akan 

membawanya pada kondisi deadlock, sehingga tidak 
mungkin terjadi deadlock karena pada saat akan menuju 
deadlock, proses sudah dicegah.

 Jangan memberi kesempatan pada suatu proses untuk 
meminta sumber daya lagi jika penambahan ini akan 
membawa kita pada suatu keadaan deadlock. Jadi diadakan 
dua kali penjagaan, yaitu saat pengalokasian awal, dijaga 
agar tidak deadlock dan ditambah dengan penjagaan kedua 
saat suatu proses meminta sumber daya, dijaga agar jangan 
sampai terjadi deadlock.



 Pada sistem deadlock avoidance 
(penghindaran) dilakukan dengan cara 
memastikan bahwa program memiliki 
maksimum permintaan. Dengan kata lain 
cara sistem ini memastikan terlebih dahulu 
bahwa sistem akan selalu dalam kondisi 
aman. Baik mengadakan permintaan awal 
atau pun saat meminta permintaan sumber 
daya tambahan, sistem harus selalu berada 
dalam kondisi aman.
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