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¡ Managemen Proses
¡ Aktivitas Managemen Proses
¡ Pembentukan Proses
¡ Terminasi Proses
¡ Status Proses
¡ Process Control Block
¡ Konsep Thread



¡ Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi.
Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya
untuk menyelesaikan tugasnya.

¡ Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori,
berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O.

¡ Sistem operasi mengalokasikan sumber daya-sumber
daya tersebut saat proses itu diciptakan atau sedang
diproses/dijalankan.

¡ Ketika proses tersebut berhenti dijalankan, sistem
operasi akan mendapatkan kembali semua sumber daya
yang bisa digunakan kembali.



¡ Proses tidak hanya sekedar suatu kode program (text
section), melainkan meliputi beberapa aktivitas yang
bersangkutan seperti program counter dan stack.

¡ Sebuah proses juga melibatkan stack yang berisi data
sementara (parameter fungsi/metode, return address, dan
variabel lokal) dan data section yang menyimpan variabel-
variabel global.

¡ Sistem Operasi mengeksekusi proses dengan dua cara yaitu
Batch System yang mengeksekusi jobs dan Time-shared
System yang mengatur pengeksekusian program pengguna
(user) atau tasks.



¡ Membuat dan menghapus proses pengguna dan
sistem proses.

¡ Menunda atau melanjutkan proses.
¡ Menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi.
¡ Menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi.
¡ Menyediakan mekanisme untuk penanganan

deadlock.



¡ Saat komputer berjalan, terdapat banyak proses
yang berjalan secara bersamaan. Sebuah proses
dibuat melalui system call create-process membentuk
proses turunan (child process) yang dilakukan oleh
proses induk parent process. Proses turunan tersebut
juga mampu membuat proses baru sehingga
kesemua proses-proses ini pada akhirnya
membentuk pohon proses.

¡ Ada dua kemungkinan bagaimana jalannya
(running) proses indukà system call fork dan
turunan berjalan (running)à system call exec.



¡ Suatu proses diterminasi ketika proses
tersebut telah selesai mengeksekusi perintah
terakhir serta meminta sistem operasi untuk
menghapus perintah tersebut dengan
menggunakan system call exit. Pada saat itu,
proses dapat mengembalikan data keluaran
kepada proses induk-nya melalui system call
wait.



¡ Semua sumber-daya yang digunakan oleh
proses akan dialokasikan kembali oleh sistem
operasi agar dapat dimanfaatkan oleh proses
lain. Suatu proses juga dapat diterminasi
dengan sengaja oleh proses lain melalui
system call abort. Biasanya proses induk
melakukan hal ini pada turunannya.



¡ Alasan terminasi tersebut seperti:
¡ Turunan melampaui penggunaan sumber-daya

yang telah dialokasikan.
¡ Task yang ditugaskan kepada turunan tidak lagi

diperlukan.
¡ Proses induk selesai, dan sistem operasi tidak

mengizinkan proses turunan untuk tetap berjalan.
Jadi, semua proses turunan akan berakhir pula. Hal
ini yang disebut cascading termination.



Proses dapat memiliki tiga status utama yaitu:
¡ Running: status yang dimiliki pada saat instruksi-instruksi dari

sebuah proses dieksekusi.
¡ Waiting: status yang dimiliki pada saat proses menunggu

suatu sebuah event seperti proses M/K.
¡ Ready: status yang dimiliki pada saat proses siap untuk

dieksekusi oleh prosesor.
Terdapat dua status tambahan, yaitu saat pembentukan dan
terminasi:
¡ New: status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat.
¡ Terminated: status yang dimiliki pada saat proses telah selesai

dieksekusi.





¡ Hanya satu proses yang dapat berjalan pada prosesor mana
pun pada satu waktu. Namun, banyakproses yang dapat
berstatus Ready atau Waiting.

¡ Ada tiga kemungkinan bila sebuah proses memiliki status
Running:

1. Jika program telah selesai dieksekusiàTerminated.
2. Jika waktu yang disediakan oleh OS untuk proses tersebut

sudah habis (interrupt)à Ready.
3. Jika suatu event terjadi pada saat proses dieksekusi (seperti

ada permintaan M/K) maka proses tersebut akan
menunggu event tersebut selesaiàWaiting.





PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan
dengan sebuah proses yang bisa pesifik, termasuk hal-hal di
bawah ini:
¡ Status proses: status mungkin, new, ready, running, waiting,

halted, dan juga banyak lagi.
¡ Program counter: suatu stack yang berisi alamat dari instruksi

selanjutnya untuk dieksekusi untuk proses ini.
¡ CPU register: Register bervariasi dalam jumlah dan jenis,

tergantung pada rancangan komputer.
¡ Informasi manajemen memori: Informasi ini dapat termasuk

suatu informasi sebagai nilai dari dasar dan batas register,
tabel page/halaman, atau tabel segmen tergantung pada
sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi.



¡ Informasi pencatatan: Informasi ini termasuk jumlah dari
CPU dan waktu riil yang digunakan, batas waktu, jumlah
akun jumlah job atau proses, dan banyak lagi.

¡ Informasi status M/K: Informasi termasuk daftar dari
perangkat M/K yang di gunakan pada proses ini, suatu daftar
berkas-berkas yang sedang diakses dan banyak lagi.

¡ PCB hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan
informasi yang dapat bervariasi dari proses yang satu
dengan yang lain.





¡ Sejauh ini, proses merupakan sebuah program yang
mengeksekusi thread tunggal. Kendali thread tunggal ini
hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu
tugas pada satu waktu.

¡ Banyak sistem operasi modern telah memiliki konsep
yang dikembangkan agar memungkinkan sebuah proses
untuk mengeksekusi multi-threads.

¡ Thread merupakan unit dasar dari penggunaan CPU, yang
terdiri dari Thread_ID, program counter,register set, dan
stack.



¡ Sebuah thread berbagi code section, data section,
dan sumber daya sistem operasi dengan Thread
lain yang dimiliki oleh proses yang sama.

¡ Thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah
proses. Suatu proses yang multithreaded
mengandung beberapa perbedaan alur kontrol
dengan ruang alamat yang sama.





1. Responsif. Aplikasi interaktif menjadi tetap responsif meski pun
sebagian dari program sedang diblok atau melakukan operasi yang
panjang kepada pengguna.

2. Berbagi sumber daya. Thread berbagi memori dan sumber daya
dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama.

3. Ekonomis. Pembuatan sebuah proses memerlukan dibutuhkan
pengalokasian memori dan sumber daya. Alternatifnya adalah
dengan penggunaan thread, karena thread berbagi memori dan
sumber daya proses yang memilikinya maka akan lebih ekonomis
untuk membuat dan context switch thread.

4. Utilisasi arsitektur multiprocessor. Keuntungan dari multithreading
dapat sangat meningkat pada arsitektur multiprocessor, dimana
setiap thread dapat berjalan secara pararel di atas processor yang
berbeda.



¡ Thread Pengguna
Thread pengguna didukung kernel serta diimplementasikan
dengan pustaka thread pada tingkatan pengguna. Pustaka
menyediakan fasilitas untuk pembuatan thread, penjadwalan
thread, dan manajemen thread tanpa dukungan dari kernel.
¡ Thread Kernel
Thread kernel didukung langsung oleh sistem operasi.
Pembuatan, penjadwalan, dan manajemen thread dilakukan oleh
kernel pada kernel space. Karena pengaturan thread dilakukan
oleh sistem operasi maka pembuatan dan pengaturan kernel
thread lebih lambat dibandingkan user thread.



1. Model Many-to-One: memetakan beberapa
pengguna level thread hanya ke satu buah kernel
thread.

2. Model One-to-One: memetakan setiap thread
pengguna ke dalam satu kernel thread berakhir.

3. Model Many-to-Many: mengizinkan pengembang
untuk membuat thread pengguna sebanyak
mungkin, konkurensi tidak dapat tercapai karena
hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh
kernel dalam satu waktu.



¡ Thread cancellation adalah tugas untuk
memberhentikan thread sebelum ia menyelesaikan
tugasnya. Thread yang akan diberhentikan disebut
target thread.

¡ Pemberhentian target thread dapat terjadi melalui dua
cara yang berbeda:

1. Asynchronous cancellation: suatu thread seketika itu juga
memberhentikan target thread.

2. Deffered cancellation: target thread secara periodik
memeriksa apakah dia harus berhenti, cara ini
memperbolehkan target thread untuk memberhentikan
dirinya sendiri secara terurut.



¡ Thread Pools adalah cara kerja dengan membuat
beberapa thread pada proses startup dan
menempatkan mereka ke pools.

¡ Keuntungan Thread Pools
• Biasanya lebih cepat untuk melayani permintaan

dengan thread yang ada dibanding dengan
menunggu thread baru dibuat.

• Thread pool membatasi jumlah thread yang ada pada
suatu waktu. Hal ini penting pada sistem yang tidak
dapat mendukung banyak thread yang berjalan
secara concurrent


