
DeadLock dan Starvation-

Hardware-Virtual-Memory-

Scheduling-

- Manajemen File
Manajemen I/O dan Disk Scheduling-

Materi :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deadlock adalah kondisi dimana sejumlah proses ter-blok secara permanen akibat saling 
memperebutkan resource atau salaing menunggu pesan dari proses lain.

○

Resource yang hnya dapat digunkan oleh satu proses dalam satu saat dan 
tidak pernah habis, contoh : harddisk

□

Reusable resource

Resource yang dapat dibuat dan dihancurkan berulang-ulang, contoh : 
Interupt, message

□

Consumable resource

Resource allocation graphs

Istilah di dalam deadlock○

Mutual exclusion : satu resource satu proses

Hold and wait : satu proses dapat mengunakan resource terus menerus

No preemtion : suatu proses yang memegang resource tidak dapat disela sampai 
proses itu selesai.



Kondisi yang menyebabkan deadlock○

Menghilangkan salah satu / lebih kondisi yang memungkinkan terjadinya 
deadlock

□

Pada saat perancangan□

Sebisa mungkin tidak menggunkan 3 kondisi (1-3) secara 
bersamaan

◊

Indirect 

Mencegah terjadinya kondisi ke-4 (circular wait)◊

Direct

Metode□

Deadlock prevention

Dilakukan pemilihan langkah yang dinamis untuk mencegah terjadinya 
deadlock berdasarkan alokasi resource saat itu

□

Pada saat eksekusi proses□

Mencari informasi resource yang diperlukan

Proses yang akan menyebabkan deadlock jgn dieksekusi

Jgn memberikan resource jika proses itu akan menyebabkan deadlock

Formula :

Langkah2 :□

Deadlock avoidance

Strategi penanganan Deadlock○

- DeadLock dan Starvation

UAS Sistem Operasi
28 Desember 2011
11:50
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Safe : jika tidak menyebabkan deadlock

Unsafe : jika ada tanda menyebabkan deadlock

Status dalam alokasi :□

Menggunakan algoritma Banker

Matrik Claim : matrik kebutuhan resource dari proses

Istilah □

Contoh :□
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Tidak perlu mem-preempt dan mengembalikan data konteks suatu 
proses à lebih cepat dan sederhana



Lebih fleksibel dibanding metode deadlock

Prevention

Kelebihan :□

Jumlah kebutuhan resource maksimum setiap proses harus sudah 
diketahui di awal



Urutan eksekusi proses tidak dapat ditentukan

dengan aturan tertentu
Jumlah resource yang dialokasikan ke suatu proses bersifat tetap 
(tidak boleh berubah)



Proses tidak boleh keluar (exit) selama masih

memegang resource

Kekurangan :□

Mendeteksi adanya kondisi ME,HW,NP, dan circular wait, kemudia dilakukan 
langkah2 penanganan.

□

Pada saat eksekusi proses□

Memberitanda pada proses yang tidak menyebablan deadlock

Proses :□

Definisi tabel pada deadlock avoidance masih digunakan

Matric request Q : matrik yg berisi resource yag diminta oleh proses

Istilah :□

Menemukan proses yang kebutuhan resourcenya lebih kecil atau 
sama dengan resource yang tersedia (sedang tidak digunakan)



Berikan resource pada proses tersebut

Eksekusi proses tersebut hingga selesai

Langkah2 :□

Deadlock detection
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Eksekusi proses tersebut hingga selesai

Bebaskan semua resource yang telah selesai

digunakan
Cari proses berikutnya yang dapat dieksekusi

Update nilai W = W + A, jika proses sudah dijalankan

A = resource yang telah dialokasikan pada proses tersebut

Matrik W :□

Contoh :□

Jika terjadi deadlock : kill semua proses yg mengalami deadlock.□

Makan pake 1 grapu/kasi garpu lain/ batasi orang yg makan/ tambah 
bantuan.

□

Dining Philosophers

Pemindahan potongan proses (swap in dan swap out)

Proses dipecah-pecah menjadi bagian kecil-kecil (page/segment) yang dapat 
ditaruh di memori secara terpisah-pisah dan tidak harus berurutan

□

Semua alamat yang digunakan oleh proses berupa alamat lojik yang diubah 
menjadi alamat fisik pada saat proses dieksekusi

□

Apa yang terjadi pada paging/segmentasi sederhana ?

Seluruh bagian proses tidak perlu ditaruh di memori

Lebih banyak proses yang siap dieksekusi

Jumlah proses yang berada di dalam memori lebih banyak□

kuran proses dapat lebih besar daripada ukuran memori□

Apa manfaat manajemen memori secara paging/segmentasi ?

Intro ○

Hardware-Virtual-Memory-

Resident set : bagian proses yang sedang berada di dalam memori

Instilah ○

Kondisi dimana selalu terjadi perpindahan potongan program dari memori 
ke harddisk dan sebaliknya sesaaat sebelum potongan program tersebut 
dieksekusi

□

Thrashing

Prinsip Locality○

Memori dipartisi kecil2 menjadi frame□

Program dipecah2 menjadi page□

Terjadi fragmentasi internal□

Tidak terjadi fragmentasi eksternal□

OS menggunkan tabel oage untuk mencatat lokasi tempat page dimemori□

Alamat absolut dihitung berdasarkan nomor page dan offset□

Proses dapat dikeksekusi jika semua page telah ditaruh di memori.□

Paging sederhana

Hampir sama dengan paging sederhana, hanya saja program dapat 
dieksekusi walau hanya beberapa page yang diload.

□

Paging pada virtual memori

Paging○
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dieksekusi walau hanya beberapa page yang diload.
Istilah 

PTS level 1

Register menyimpan alamat awal tabel page suatu proses◊

Sebuah program membutuhkan data dan mengirimkan alamat 
virtual

◊

Nomor pada alamat virtual digunakan sebagai index untuk 
menunjuk nomor frame pada table

◊

Nomor frame digabungkan dengan offset pada alamat virtual 
menjadi alamat fisik

◊

Alamat fisik digunakn untuk mengakses bagian program pada 
memori

◊

Prosedure pada PTS

Contoh kasus :

Page Table Structure (PTS)□

3 macam manajemen memori dengan paging :
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PTS level 2

Karena yang disimpan di tabel adalah nomor page, bukan nomor 
frame

◊

Disebut Inverted karena

Hanya mengunakan sebuah tabel 

Bila suatu nilai akan dipetakan ke entri tabel yanbg sudah 

Linear Hasing◊

Menggunakan fungsi Hash

Inverted Page Table (IPT)□
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Bila suatu nilai akan dipetakan ke entri tabel yanbg sudah 
ada isinyam maka nilai tersebut ditaruh di entri tabel di 
bawahnya yg kosong



Banyak diterapkan pada kompiler

Prosedure :

Contoh :

Terdapat tabel lain yang digunkan untuk menampung 
overflow



Bila suatu nilai akan dipetakan ke entri tabel yanbg sudah 
ada isinyam maka nilai tersebut ditaruh di entri tabel 
overflow yang masih kosong



Prosedure :

Overflow with Chaining◊
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Contoh :

Akses untuk tabel page

Akses untuk mengambil data

Setiap mengakses memori virtual akan menyebabkan 2 kali 
mengakses memori 

◊

Menggunakn chace berkecepatan tinggi , yang disebut 
dengan translation lookaside buffer (TLB)



Solusi ◊

Kelemahan PTS dan IPT :

Translation Lookaside Buffer (TLB)□
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Fragmentsi internal semakin kecil□

Jumlah page yg diperlukan semakin banyak□

Ukuran tabel page semakin besar□

dll□

Jika ukuran page semakin kecil :

Ukuran page○

Modularitas mudah dilakukan, karena programmer-

dapat menempatkan bagian tertentu suatu program ke
dalam ukuran segment yang sesuai di dalam memori
Programmer tidak perlu memikirkan penempatan-

program di memori walaupun terjadi penambahan
pada struktur data, karena akan ditangani oleh SO
Bagian-bagian program dapat diubah dan dikompile-

ulang secara terpisah tanpa melibatkan seluruh bagian
program lainnya
Program utility atau tabel data tertentu dapat ditaruh-

pada segment tertentu agar dapat diakses oleh
program yang lain (sharing)
Programmer dapat memproteksi segment tertentu-

agar hanya dapat diakses oleh program/user tertentu

Manfaat 

Bentuk :

Segmentasi○

   SISOP Page 8    



Kombinasi pagging dan segmentasi○
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Proteksi dan sharing○

Algoritma Optima

Replacement policy○
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Mengganti page yang diperkirakan paling tidak segera-

digunakan (digunakannya kembali masih lama) = page yang baru saja 
digunakan ???
Tidak mungkin diaplikasikan.-

Algoritma Optima

Mengganti page yang paling lama tidak digunakan-

Hampir sama dengan optima-

Sukar diaplikasikan-

Overhead yang tinggi-

Algoritma Least Recenly Used (LRU)

Page yang diganti adalah page yang paling lama berada di dalam memori 
(model round-robin)

-

Sederhana, mudah diimplementasikan-

Contoh :-

Algoritma (FIFO)

Digunakan sebuah bit (bit use) untuk setiap

frame yang fungsinya untuk menyatakan apakah
frame tersebut sedang diakses atau tidak
Memori diperlakukan sebagai circular buffer

Digunakan sebuah pointer yang menunjuk ke

frame berikutnya sesudah frame terakhir  dimana page ditaruh
Page yang diganti adalah page yang pertama

Contoh :

1 bits-

2 bits-

Clock policy

Merupakan pengembangan algoritma FIFO-

Tersedia sejumlah kecil alokasi frame yang statusnya selalu bebas -

Page buffering
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Tersedia sejumlah kecil alokasi frame yang statusnya selalu bebas 
(difungsikan semacam cache page)

-

Dimasukkan ke daftar page bebas untuk page yang belum diubah

Dimasukkan ke daftar page

Page yang akan diganti tidak langsung ditimpa atau di-copy ke harddisk, 
tetapi:

-

Menentukan jumlah page suatu proses yang ditaruh di dalam memori

Resident set Management○

Suatu page ditulis ke memori sekunder hanya jika frame yang ditempati oleh 
page tersebut akan diisi dengan page lain

-

Demand Cleaning

Suatu page ditulis ke memori sekunder meskipun tidak ada page yang 
menginginkan frame temoat page tersebut

-

Precleaning

Cleaning Policy○

Menentukan jumlah proses yang berada di dalam memori (menentukan derajat 
multiprogramming)



Load Control ○

Linux Memory Management○

Scheduling merupakan pengaturan penggunaan waktu prosesor bagi sejumlah proses 
yang saling berkompetisi

○

Keputusan untuk menambah suatu proses ke kelompok proses yang akan 
dieksekusi

-

Terjadi saat suatu proses baru diciptakan-

Long-term

Keputusan untuk menambahkan sejumlah proses ke dalam main memory-

Terjadi pada saat swapping-

Medium-term

Keputusan untuk memilih proses mana yang akan dieksekusi diantara 
sejumklah proses yang sudah siap dieksekusi

-

Sangat sering dilakukan-

Disebut juga dispatcher-

Short-term

Keputusan untuk memilih proses mana yang akan diberikan kesempatan 
untuk mengunakn I/O

-

Penjadwalan I/O

Letak penjadwalan

Jenis Penjadwalan :○

Scheduling-
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Karakteristik sistem dilihat dari sudut padang user-

User oriented

Karakteristik sistem dilihat dari sisi efektifitas penggunakan prosesor-

System oriented

Karakteristik sistem dilihat dari penggunaan parameter yang terukur-

Performance releted

Karakteristik sistem dilihat dari penggunaan parameter yang tidak terukur, 
kualitatif

-

Non-performace related

Kombinasi kriteria penjadualan yang dapat terjadi:

Turnaround time-

Response time-

deadline-

– User-oriented, Performance-related

predictability-

– User-oriented, Not-performance-related

Throughput-

Processor utilization-

– System-oriented Performance-related

Fairness-

Enforcing priorities-

Balancing resource-

– System-oriented, Not-performance-related

Kriteria penjadwalan○

Unix : 0 paling besar

Windows : 0 paling kecil

Penjadwalan prioritas○

Cara yg digunakan untuk memilih proses yang akan dijalanlkan, misal 
berdasar prioriti

-

Selection function

Preemptive : bisa disela-

nonPreemptive  : tidak bisa disela-

Decision mode

Ts : waktu proses menggunkan prosesor-

 Servece time

- Tr : waktu tungu - waktu eksekusi
Turnaround time (TAT)

Ts/tr : perbandingan turn aroud dengan service time-

Normalized Turaround time (NTAT)

Parameter pada penjadwalan○

- Proses yang datang paling pertama yang akan dieksekusi
- Nonpreemptive

Contoh :-

First come forst served (FCFS)

Algoritma Penjadwalan○
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- Eksekusi diatur berdasar alokasi waktu tertentu (quantum)
- Jika terjadi interup/ quantum habis, maka proses yang sedang running 

dibawa ke antrian, antrian paling depan dikesekusi berikutnya
- Tipe : Preemptive
- Contoh :

Screen clipping taken: 28/12/2011 14:28

Round Robin (RR)

Eksekusi proses diatur berdasarkan perkiraan ukuran proses terkecil-

Proses yang datang belakangan langsung berada pada antrian proses 
terdepan bila ukurannya paling kecil

-

- Non-preemptive
Contoh:-

Shortest Process Next (SPN)
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- Eksekusi proses diatur berdasarkan perkiraan siswa waktu terkecil
- Merupakan preemptivenya SPN
- Contoh :

Shortest Remaining Time (SRT)

- Memilih proses berdasarkan pada rasio response tertinggi

Non-preemptive-

Contoh :-

Highest Response Ratio Next (HRRN)
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- Penjadualan menggunakan model preemptive
- Setiap proses mempunyai nomor prioritas
- Nomor prioritas dapat berubah (dinamis)
- Setiap satu nomor prioritas disediakan antrian

tersendiri
- Dalam setiap antrian digunakan algoritma FCFS,

kecuali antrian untuk prioritas terendah
- Pada antrian prioritas terendah digunakan

algoritma round robin

Algo :-

- Contoh :

- Contoh 2 :

Feedback (FB)
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- Perbandingan performansi :

Diterapkan pada sistem multiuser-

- Prioritas proses
Lama waktu proses mengunakan prosesor-

Lama waktu group mengunakan prosesor-

Penjadwalan dibabuat berdasarkan prioritas-

Semakin besar angka prioritas, maka prioritas proses/group semakin rendah.-

- Formula :

Penjadwalan Fair-Share
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-

Contoh :-

Manajemen File-
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- Tahan lama
Dapat digunakan bersama-

- Mempunyai struktur tertentu

- Properti file

- Create
Delete-

- Open
Close-

- Read
- Write

- Operasi file :

Sistem file

- Merupakan elemn dasar dari data
- Field 

- Merupakan kumpulan dari sejumlah field
- Record

Merupakan kumpulan dari sejumlah record-

File-

Merupakan kumpulan dari data yang asaling berkaitan.-

Database-

 Strukture file

Konsep File○

 Merupakan software sistem yang memberikan layanan kepada user dan aplikasi 
dalam mengakses file.

 Arsitekture sistem file

- ---
Fungsi manajemen file

○ Sistem manajemen File

Waktu aksessingkat-

- Mudah di-update
- Media murah, perawatan murah
- Handal (reliability)

 Kriterian organisasi file :

- Disusun berdasarkan kedatangan data
- Data dikumpulkan sampai banyak, baru kemudia disimpan
- Record dapat terdiri dari field2 yang berbeda
- Tidak ada struktur tertentu
- Pencarian dilakukan dengan cara memeriksa semua record sampai record yg 

dicari ketemu.
- Digunakn pada data yg tidak mudah diatur.

- Paling sederhana
- Penggunaan memori efisien, karena dapat menyimpan strukture data 

yg berbeda

- Kelebihan

- Kekurangan 

File Pile

Organisasi dan akses file○

Manajemen File-
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- Pencarian data lama
- Tidak bisa diterapkkan pada setiap aplikasi

- Kekurangan 

- Format setiap record tetap
- Panjan setiap record adalah sama, dan disusun dengan urutan terntentu

- Merupakan key pertama dari setiap record yang digunkan sebagai 
pengurut record

- Ada key field

- Pencarian dilakukan secara squensial
- Digunakan pada aplikasi mode batch.

- Hanya nilai field saja yg perlu disimpan, nama dan panjangnya tidak 
usa
Mudah disimpan-

- Kelebihan

Performasi jelek untuk aplikasi interatif (query dan update)-

Penyisipan record tidak mudah dilakukan-

Pencarian harus menggunakan atribut key-

- Kekurangan 

File Sekuensial

- Index : untuk menunjuk file utama (agar dapat dilakukan pengaksesan 
secara acak), dapat mempercepat pencarian

- File overflow (sam dengan file log) dihubungkan dengan pointer ke file 
utama

- Sam seperti squensial, namun ada 2 fitur tambahan

- Sekuensial sederhana 1 level (1000)
- Sekuensial multilevel (150)

- Ada 2 tipe

- Waktu mengakses sebuah record lebih cepat
- Kelebihan 

- Tidak dapat mencari record selain berdasarkan atribut key
- Kekuranagn 

 File Sekuensial berindeks

Bertujuan untuk mengatasi kelemahan dari file sekuensial-

- Digunakan banyak indeks, setiap indeks mewakili setu jenis field yang dapat 
diakses

- Record dapat ditaruh di lokasi mana saja
- Untuk menghubungkan record digunakn pointer
- Panjang record boleh berbeda2

Setiap record pada file utama memiliki sebuah entri◊

Indek berupa file sekuensial◊

- Index lengkap (exhaustive)

Indeks terdiri dari entri dari beberapa record tertentu yang 
fieldnya diinginkan

◊

Indeks sebagian (partial)-

- Ada 2 jenis :

- Pada aplikasi diman response time sangant diutamakan dan data 
jarang diproses secara lengkap.

- Digunkan :

- Pencarian dapat dilakukan berdasar field yang lainnya
- Kelebihan

- Jika ada record baru, maka semua file indeks harus di-update.
- Kekurangan 

 File Berindeks

- Suatu blok di dalam disk dapat diakses langsung bila
alamatnya telah diketahui

- Digunakan key field seperti pada model file
sekuensial atau sekuensial berindeks

- Tidak ada mekanisme mengurutkan key field
- Penempatan nilai key dilakukan dengan hashing

model overflow (menggunakan file overflow)

- Pada aplikasi dimana:
 Diperlukan pengaksesan sangat cepat
 Panjang record tetap
 Setiap saat hanya diakses sebuah record

- Contoh: direktori tabel harga jadual dan daftar nama

Kapan model file hashed digunakan ?-

 File Hashed atau direct

 Perbandingan perporma
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 Perbandingan perporma

Screen clipping taken: 28/12/2011 16:47

Informasi dasar : nama, tipe-

- Informasi alamat file
- Informasi kontrol akses
- Informasi penggunaan file

- Informasi tentang file
 Isi direktori

- Search
- Buat file
- Hapus file
- List directory
- Update directory

- Operasi pada direktori 

Menggunkan daftar entri, satu entri untuk satu file◊

◊ Menggunakan model file sekuensial sederhana

Digunakan pada sstem user tunggal◊

◊ Tidak mendukung pengorganisasian file

Nama file harus unik◊

◊ Tidak dapat menyembunyikan file dari user yg tidak berhak

- Struktur paling sederhana

Mempunyai entri untuk setiap direktori user–

Memberikan informasi alamat dan kontrol akses–

Master

– Terdiri dari daftar file yg dimiliki user
– Nama file dalam direktori harus unik
– Dapat menyembunyikan file dari user yg tidak 

berhak

Dan satu user

◊ Menggunakan dua maca direktori

- Struktur direktori dua level

 Satu master

 Dan banyak direktori untuk setiap user
Setiap direktori mempunyai entri untuk megakses sub-
direktori atau file



◊ Mengunakan 2 macam direktori

Banyak digunakan karenan fleksibel◊

◊ Memudahkan pemberian nama

- Struktur model hirarki (TREE)

Struktur yg ada :-

Struktur direktori

Direktori file○
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 Penamaan direktori

None : tidak boleh smua-

Knowledge : Cuma tau tempat dan pemilik-

Execution : bisa run tapi tdak bisa copy-

Reading : bisa run, copy baca-

Appending : dapat menambh data-

- Updating : 
Changing protection-

Deletion -

User kusus-

- Kelompok user
- Semua user

- Kelompok user:

Hak akses file

Manajemen file harus dapat menjamin agar suatu file bisa diakses oleh lebih 
dari satu user (sharing)

Pengaksesan bersama

○ File Sharing

- Karena penyimpanan data di dalam memori sekunder dalam bentuk blok bukan 
berbentuk record
Ada 3 metode blocking:-

– Blok tetap (fixed)

Record blocking○
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– Blok terentang variabel (spanned)

– Blok tidak terentang variabel (unspanned)

Ada 3 metode pengalokasian file:-

– Pengalokasian berurutan (contiguous)
– Pengalokasian berantai (chained)
– Pengalokasian berindeks

 Pengalokasian file

- Metode yang dapat digunakan untuk mendata blok-blok yang bebas:
– Tabel bit

 Manajemen ruang kosong

Manajemen storage sekunder○
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– Chained Free Portion
– Peng-indeks-an
– Daftar blok bebas

- Manajemen I/O dan Disk Scheduling

 Human readable
 Machine readable

Comunication

○ Kategori I/O

Data rate

Aplikasi

Kompelsitas kontrol

 Unit transfer
Data representation

 Kondisi error

Perbedaan dari I/O○

Proses harus menunggu sampai I/O selesai sebeleum melakukan proses

○ I/O buffering

 Akses time
 Data transfer

○ Disk Performance parameters

Pengaksesan disk sesuai dengan kedatangan alamat yang akan diakses. 
(datang paling pertama pling pertama diakses)

-

 FIFO

- Paling akir masuk paling awal diakses, cocok untuk proses transaksi
LIFO

- Mengakses alamat yg paling dekat dengak kondisi awal / letak dari head disk 
terlebih dahulu

 SSTF

- Mengakses kedepan sampai nomor paling besar, setelah itu terbalik sampai 
nomor terkecil . Berawal dari posisi awal head disk.

SCAN

- Mengakses kedepan (ke nilai besar) dari posisi awal, namun ketika sudah 
sampai posisi akir, head akan memulai dari alamat paling kecil keterbesar.

 C-SCAN

- Request dibagi menjadi sub queue
- Subque diproses sekali dengan SCAN

 N-step-SCAN

Mengunakan 2 antrian-

- Antrian untuk request baru dan antrian untuk request yg lama,  
pengaksesan dilakukan berdasar antrian yg lama duilu.

 FSCAN

○ Disk Scheduling policies

 Redundant Array of Independent Disks

RAID○
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 Redundant Array of Independent Disks
 Level RAID

Screen clipping taken: 28/12/2011 17:56

Sistem RAID memiliki beberapa tingkatan, yaitu-

Level  0 : tidak memiliki redundansi dan menulis kinerja terbaik tetapi performa 
membaca tidak begitu baik.

Level 1 : menggunakan mirror disk yang menyediakan redundansi dan peningkatan 
performa membaca.

Level 2 : redundansi menggunakan kode Hamming.  

Level 3 : menggunakan paritas disk tunggal.

Level 4 dan level 5 : menggunakan blok tingakat data striping dengan tingkat 5  
mendistribusikan data semua disk.

Level 6 : menggunakan skema P + Q redundansi memanfaatkan Reed-Soloman 
kode untuk melindungi kegagalan dari 2 disk. 

   SISOP Page 25    


