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Arsitektur

Definisi struktur dari system meliputi

� Componen dari struktur

� Fungsi setiap komponen dalam

struktur

� Iterrelasi dan iteraksi antar komponen

dalam struktur
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Model-Model Arsitektur

DDBMS

Model-Model Arsitektur

DDBMS

� AUTONOMY = Control Distribusi

Bukan pada Data

� DISTRIBUTION = Control Data 

� HETEROGENITY = Perbedaan pada

Hardware, protokol Jaringan, manajer

data
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Autonomy

� Tight Integration (integrasi yang ketat)

Tersedia image tunggal dari keseluruhan
database yang diambil dari berbagai
banyak database

� Semi Otonom

DBMS beroperasi secara independen tapi
dapat bekerja bersama membuat lokal data 
dapat dipakai bersama

� Isolasi Total

Satu sistem memiliki satu DBMS yang tidak
dapat berkomunikasi dengan DBMS lain

Distribution

� Distribusi Client Server

Server Wajib memanajemen data

Client wajib menyediakan aplikasi dan
user interface

� Distribusi peer to peer

Setiap komputer memiliki fungsi
DBMS utuh dan dapat berkomunikasi
dengan mesin lain.
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Heterogeneity

� Perbedaan terjadi pada hardware, 

protokol jaringan, manajer data.

Arsitektur Berdasar Fungsi

� Client-Server System

� Collaborating System

� Middleware System
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Client-Server System

� Punya satu/lebih client proses

� Punya satu/lebih server process

� Client proses mengirim sebuah query 
ke beberapa server proses

� Client bertanggung jawab terhadap
layanan antar muka

� Server bertanggung jawab mengatur
data dan mengeksekusi transaksi

Kelebihan Arsitektur client-

server

� Sederhana dalam implementasi

karena adanya pemisahan fungsi dan

pemusatan server

� Masing-masing mesin dapat

difungsikan sesuai kapabilitasnya.

� Kemudahan pengaksesan antarmuka

pada client dari pada pada server
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Kekurangan Arsitektur

Client-Server

� Tidak dapat mengirimkan suatu query 

tunggal untuk diekrjakan oleh

beberapa server

Collaborating System

� Memiliki beberapa server database 

dan setiap server proses dapat

menjalankan transaksi menggunakan

data lokal baru kemudian secara

bersama-sama mengeksekusi

transaksi yang melibatkan banyak

server
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Middleware System

� Memungkinkan query tunggal untuk

dikerjakan banyak server, tetapi tidak

perlu semua server database dapat

melakukan strategi queri pada banyak

server


