
3.1 

Pelajari sistem operasi Linux dan Windows (studi literatur) 

  Deskripsikan proses pada kedua SO tersebut 

 Bagaimana proses pembuatan & penghentian  proses? (termasuk switching-nya) 

 

Gunakan Shell Linux, jelaskan fungsi & cara menggunakan perintah (plus contoh): 

− top 

− grep 

− cat 

Perintah top digunakan untuk menampilkan proses pada CPU. Perintah ini  bisa digunakan untuk 
menampilkan proses dan penggunaan resource yang paling aktif. Contohnya :   

 

 

 

 



Perintah grep digunakan untuk menampilkan string yang sesuai dengan input yang berasal dari perintah 
lainnya. Contoh : 

 

Perintah cat digunakan untuk menampilkan isi berkas. Contoh :  



 

3.2 

1. Jelaskan alasan pembuatan & penghentian suatu proses! 

Pembuatan Penghentian 
Kerja batch baru Selesai normal 
Login interaktif Memory unavailable 
Dibuat oleh SO untuk menyediakan layanan Error proteksi 
Ditelurkan oleh proses existing Intervensi operator atao SO 
 
2. Jelaskan tentang model proses lima status beserta kemungkinan transisinya! 
 
Model proses lima status adalah model alur proses kerja dengan menggunakan lima pos atau lima 
pengaturan jalan proses sehingga alur dan penjadwalan proses dapat terkontrol. 
 
 
 
 



• proses baru akan masuk lewat pos New 
• kemudian masuk pada pos Ready untuk antri giliran panggilan proses oleh Dispatch 
• setelah dipanggil Dispatch akan diproses pasa pos Running 
• bila waktu giliran habis namun proses belum selesai maka proses akan menuju pos Blocked 

untuk menunggu giliran masuk pos Ready untuk menyelesaikan sisa proses 
• bila proses selesai sebelum waktu giliran habis maka proses akan keluar melalui pos exit dan 

akan diganti proses berikutnya 
3. Mengikuti soal sebelumnya, tetapi pada kehadiran dua status suspended. 
 
 



 
 

Bila diamati dari diagram bloknya kita bisa menarik kepahaman bahwa denga diberlakukannya 
2suspend akan mengoptimalkan kerja processor karena control dan seleksi proses yang dieksekusi dapat 
dilakukan dengan baik sehingga processor hanya mengeksekusi proses yang benar-benar memiliki 
prioritas tinggi dan juga memmbuang proses yang sekiranya  bermasalah. Dengan 2suspend juga 
bermanfaat Proses dapat dieksekusi secara periodik (misal, sistem monitoring sistem atau accounting) & 
boleh di-suspend selama menunggu waktu berikutnya, Proses induk berkeinginan men-suspend 
eksekusdari suatu urunan untuk menguji atau mengubah proses turunan tersebut atau 
mengkoordinasikan aktifitas dari berbagai keturunannya. 

 

 

 

4. Jelaskan elemen-elemen dari Process Control Block (PCB)! 

 



 

 


