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Design SBDT

Dapat dipandang dalam 3 dimensi

� Tingkat sharing

� Jenis pola akses

� Tingkat pengetahuan pada jenis pola

akses
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Design SBDT

Tingkat sharing

� Tidak ada sharing

Aplikasi dan data dijalankan dari setiap
lokasi dan tidak ada komunikasi

� Sharing data

Program disalin disemua lokasi tapi data 
tidak

� Sharing data dan program

User dari suatu lokasi dapat meminta
layanan baik program maupun data dari
lokasi lain atau sebaliknya
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Jenis Pola Akses

� Statik = tidak berubah

� Dinamic = berubah (*jarang diapakai)

Tingkat pengetahuan pada

jenis pola akses

� Informasi lengkap

� Informasi sebagian
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Pendekatan Strategi Design

� Bottom Up (sistem dan db sudah ada)

� Top Down (design dari awal)

Distribution Design

� Mendistribusikan dan membangun

relasi kesemua lokasi

� Kondisi data besar harus ditangani

dengan memecah relasi dalam sub 

relasi yang disebut fragmen
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Langkah Distribution Design

� Fragmentasi

� Alokasi

� Replikasi

Tujuan Fragmentasi, Alokasi

dan Replikasi

� Referensi Lokalitas (mendekatkan data 

dengan lokasi pengakses)

� Meningkatkan Reliabilitas/Kehandalan dan

Availabilitas/Ketersediaan

� Meningkatkan Unjuk Kerja dengan

menghindari kemacetan

� Keseimbangan Kapasitas Penyimpanan

dan biaya

� Biaya Komunikasi Minimal
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FRAGMENTASI

� HORIZONTAL

� VERTIKAL

FRAGEMNTASI 

HORIZONTAL
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FRAGEMNTASI VERTICAL

Keuntugan FRAGMENTASI

� Untuk mendistribusikan data yang disebar

adalah sebuah tabel, 

� Keuntungan:

� Penggunaan (tidak semua data dipakai)

� Efisiensi (simpan di dekat user)

� Paralel (sub query dapat dijalankan

bersama)

� Keamanan (user tidak tahu data yang tidak

menjadi haknya)
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Kelemahan FRAGMENTASI

� Menurunnya Unjuk Kerja

� Pengendalian Integritas

ATURAN FRAGMENTASI

1. Completeness

Jika Relasi R dibagi menjadi fragment 

R1, R2, R3, akan dikatakan complete 

jika dan hanya jika setiap item data 

dalam R dapat ditemukan di satu atau

lebih fragmen Ri

memastikan tidak ada data yang 

hilang
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ATURAN FRAGMENTASI

2. Reconstruction

Jika Relasi R punya Fragmen R1, 

R2, R3. maka dapat dibentuk Relasi

dari fragmen Ri

Hal ini memastikan bahwa

ketergantungan secara fungsional

terpenuhi

ATURAN FRAGMENTASI

3. Disjointness

Jika item data sudah muncul dalam

sebuah fragmen, maka data tersebut

tidak boleh muncul di fragmen lain 

(kecuali fragmentasi vertikal)

menjaga agar redudansi data dapat

ditekan seminimal mungkin


