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A. SEJARAH

Mac OS X adalah  versi  terbaru  dari  sistem operasi Mac OS untuk komputer 

Macintosh. Sistem operasi ini pertama kali dikeluarkan pada tahun  2001 dan populer di 

kalangan pengguna.

Karakter "X" adalah nomor Romawi yang berarti sepuluh, di mana versi ini adalah 

penerus dari sistem operasi yang digunakan sebelumnya seperti Mac OS 8 dan Mac OS 9. 

Beberapa orang membacanya sebagai huruf "X" yang terdengar seperti "eks". Salah satu 

alasan  mengapa  mereka  menafsir  sedemikian  karena  tradisi  untuk  memberikan  nama 

sistem operasi yang berbasis Unix dengan akhiran "x" (misalnya AIX, IRIX, Linux, Minix, 

Ultrix, Xenix).

Mac OS X Server juga dirilis pada tahun 2001. Pada dasarnya versi Server ini mirip 

dengan versi  standardnya, dengan perbedaan bahwa versi  Server mencakup piranti lunak 

untuk keperluan manajemen dan administrasi  workgroup dalam komputer berskala besar. 

Contoh  fitur  tambahan  yang  tersedia  untuk  versi  ini  adalah  piranti  lunak  untuk 

menjalankan  fungsi-fungsi  seperti  SMTP,  SMB,  LDAP dan  DNS.  Selain  itu  cara 

melisensinya juga berbeda.

Mac OS X adalah sistem operasi yang menggunakan kernel BSD sehingga beberapa 

kalangan mengatakan bahwa Mac OS X termasuk dalam keluarga Unix. Hal yang menarik 

dari  OS  ini  adalah  keindahan  tampilannya  sehingga  menjadikannya  panutan  bagi 

pengembang desktop lain.

Rilis terakhir Mac OS diluncurkan sekitar bulan Mei 2005 dengan kode Tiger dengan versi 

10.4.

Tahapan-tahapan OS X:

• Mac OS X Server 1.0 kode: "Rhapsody", dirilis: Maret 1999.

• Mac OS X Public Beta kode: "Kodiak", dirilis: September 2000.

• Mac  OS  X  10.0  (update  10.0.1-10.0.2-10.0.3-10.0.4)  kode:  "Cheetah",  dirilis: 

Maret 2001.

• Mac OS X 10.1 (update 10.1.1-10.1.2-10.1.3-10.1.4-10.1.5) kode: "Puma", dirilis: 

Oktober 2001.

• Mac OS X Server 10.1 (update 10.1.1-10.1.2-10.1.3-10.1.4-10.1.5) kode: "Puma", 

dirilis: November 2001.
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• Mac OS X 10.2  (update  10.2.1-10.2.2-10.2.3-10.2.4-10.2.5-10.2.6-10.2.7-10.2.8) 

kode: "Jaguar", dirilis: Agustus 2002.

• Mac OS X Server 10.2 (update 10.2.1-10.2.2-10.2.3-10.2.4-10.2.5-10.2.6-10.2.7-

10.2.8), dirilis Agustus 2002.

• Mac OS X 10.3  (update  10.3.1-10.3.2-10.3.3-10.3.4-10.3.5-10.3.6-10.3.7-10.3.8-

10.3.9) kode: "Panther", dirilis Oktober 2003.

• Mac OS X Server 10.3 (update 10.3.1-10.3.2-10.3.3-10.3.4-10.3.5-10.3.6-10.3.7-

10.3.8-10.3.9), dirilis Oktober 2003.

• Mac OS X 10.4 (update 10.4.1-10.4.2-10.4.3-10.4.4-10.4.5) kode: "Tiger", dirilis: 

April 2005.

• Mac OS X Server  10.4 (update  10.4.1-10.4.2-10.4.3-10.4.4-10.4.5)  dirilis:  April 

2005.

• Mac  OS  X  10.5  (update  10.5.1-10.5.2-10.5.3-10.5.4)  kode:  "Leopard",  dirilis: 

Oktober 2007

• Max OS X 10.6 (kode: "Snow Leopard"; direncanakan beredar pada Juni 2009)

B. Overview & Manajemen Proses

Mac OS X dirancang menjadi dua yaitu untuk sistem operasi desktop dan sebagai 

sitem operasi server. Ini merupakan penggantian untuk Mac OS 9, dan merupakan dasar 

untuk  teknologi  baru  dan  aplikasi  baru.  Sistem  operasi  ini  tengah  dalam  proses 

pengembangan , dalam bentuknya sekarang, membutuhkan waktu selama 3 tahun, lebih 

dulu Apple telah aktif membangun dan mempromosikan sebuah sistem operasi generasi 

berikutnya untuk 15 tahun terakhir. Usaha Mac OS untuk mengkombinasi kenyataan dan 

performa  dari  system  tradisional  UNIX  dengan  kesederhanaannya  dan  menyaring 

pengalaman pemakai itulah consumer berharap dari tradisionalnya Mac OS.

Mac  OS  X  dibangun  pada  arsitektur  mikro-kernel  Mach   yang  telah  teruji  dan 

terbukti.micro-kernel  Mach  mengatur  penggunaan  CPU  dan  memory,  menangani 

penjadwalan, memberikan perlindungan memory, dan menyediakan infrastruktur pesan ke 

seluruh sistem operasi. Di atas micro-kernel Mach bertengger yang menjadi dasarnya ialah 

FreeBSD.  Lapisan  BSD  ini  menyediakan   sistem manajemen  file,  jaringan,  kebijakan 

keamanan, model proses  standar BSD dengan prosesID dan sinyal. Ia uga menyediakan 



implementasi  standar  POSIX  yang  menjadi  benang  banyak  aplikasi  (seperti  MySQL). 

Untuk  fitur  standar  UNIX,  Apple  telah  menambahkan  beberapa  perbaikan.  Perangkat 

tambahan  telah  ditambahkan  ke  sistem  file  buffer  cache  dan  file  I  /  O  clustering. 

Peningkatan  ini  termasuk  adaptif  dan  spekulatif  membaca  depan,  proses  pengguna 

dikendalikan membaca ke depan, dan waktu umur sistem file buffer cache. 

0-  Running.  CPU  saat  ini  sedang  mengeksekusi  proses  ini.

1 -  Runnable from main memory, disimpan dalam memory utama dan siap untuk 

dijalankan.

2 -  Runnable, disimpan di swap, sipa untuk dijalankan namun telah dipindahkan ke 

memori  sekunder  dalam  ruang  swap.

3 - Sleeping in primary storage, menunggu untuk sebuah interupsi IO atau interupsi 

lain untuk membangkitkannya. 

4 - Sleeping in swap space, menunggu untuk sebuah interupsi IO atau interupsi lain 

untuk  membangkitkannya  dan  menukarnya  kembali  ke  memory  utama  untuk 

dieksekusi.

Suatu proses yang aktif biasanya di salah satu dari lima bagian di diagram. Panah 

menunjukkan  bagaimana  perubahan  bagian.  Sebuah  proses  berjalan  jika  ditugaskan  ke 

CPU. Sebuah proses adalah mendahului - yaitu, dihapus dari  bagian yg running   - oleh 

scheduler jika suatu proses dengan prioritas yang lebih tinggi menjadi runnable. Sebuah 



proses  juga  mendahului  jika  mengkonsumsi bagian   seluruh waktu  dan  proses dengan 

prioritas  yang sama adalah runnable. Suatu proses runnable dalam memori  jika berada 

dalam  memori  utama  dan  siap  untuk  dijalankan,  tetapi  tidak  ditugaskan  untuk  CPU. 

Sebuah  proses  sedang  sleeping  in  memory  jika  berada  dalam  memori  utama  tetapi 

menunggu  untuk  spesifik  event  sebelum dapat  melanjutkan  eksekusi.  Sebagai  contoh, 

suatu proses adalah sleeping  jika menunggu   sebuah I / O operasi untuk  komplit, untuk 

sumber  daya yang dikunci  menjadi dibuka,  atau  untuk  timer  untuk  berakhir.  Ketika 

peristiwa  terjadi,  proses  mengirim  sebuah  pembangkit,  jika  alasan  untuk  tidur  adalah 

hilang, proses menjadi runnable.

Suatu proses  adalah  runnable dan  swapped  jika tidak menunggu  spesifik event 

tetapi memiliki ruang alamat keseluruhannya ditulis ke memori sekunder untuk membuat 

ruang di memori utama untuk proses lainnya.Sebuah proses adalah sleeping dan swapped 

jika keduanya menunggu spesifik event dan memiliki ruang alamat keseluruhannya ditulis 

ke  memori  sekunder  untuk  membuat  ruang  di  memori  utama  untuk  proses  lainnya.

Jika mesin tidak memiliki cukup memori utama untuk menampung semua proses yang 

aktif, ia harus menukar beberapa halaman atau ruang alamat ke memori sekunder. Ketika 

sistem  sedang  kekurangan   dari  memori  utama, ia menulis  halaman  individual  dari 

beberapa proses ke memori sekunder, tetapi masih meninggalkan proses-proses runnable. 

Ketika sebuah proses berjalan, jika ia mengakses halaman tersebut,  ia  harus tidur  ketika 

membaca kembali halaman ke dalam memori utama. Ketika  mendapatkan sistem menjadi 

masalah yang lebih serius pada kekurangan memori utama, ia  menulis semua halaman dari 

beberapa proses ke memori sekunder dan menandai proses tersebut sebagai swap. proses 

tersebut kembali  ke keadaan di mana mereka dapat dijadwalkan hanya dengan menjadi 

dipilih oleh scheduler proses sistem daemon, kemudian dibaca kembali ke dalam memori.

Baik itu  paging dan swapping menyebabkan delay   saat proses siap dijalankan 

lagi.  Untuk  proses  yang  memiliki  persyaratan  waktu  yang  ketat,  penundaan  ini  dapat 

diterima. Untuk  menghindari  keterlambatan swapping,  real-time  proses  tidak  pernah 

ditukar, meskipun sebagian dari mereka dapat  dipanggil. Suatu program dapat mencegah 

paging dan swapping dengan mengunci teks dan data ke dalam memori primer. Berapa 



banyak memori  dapat  dikunci  dibatasi  oleh berapa banyak memori  yang dikonfigurasi. 

Juga, penguncian terlalu banyak dapat menyebabkan keterlambatan ditolerir untuk proses 

yang tidak memiliki  teks  dan data  terkunci  ke dalam memori. Trade-off  antara kinerja 

proses real-time dan kinerja proses lain tergantung pada kebutuhan lokal. Pada beberapa 

sistem,  proses  penguncian  mungkin  dibutuhkan  untuk  menjamin  keperluan  real-time 

response.

C. Mutual Exclusion dan Synchronization

Pengeluaran bersama dan sinkronisasi diperoleh melalui penggunaan port. Sebagian 

besar sumber daya sistem diakses melalui  sebuah tingakatan yang tidak langsung yang 

disebut port. Pada tingakatan abstrak, port adalah sebuah titik akhir dari komunikasi searah 

antara klien yang meminta layanan dan server yang menyediakan layanan. Sebuah jawaban 

dari server, seperti permintaan layanan, membutuhkan port kedua. Sebagian besar sumber 

daya ditujukkan untuk mode object oriented. Objek dapat memiliki beberapa port, seperti 

port  nama  dan  control.  Port  control  kadang-kadang  disebut  port  istimewa,  dan 

memungkinkan  objek  untuk  dimanipulasi.  Akses  ke  nama port  adalah  sederhana  yaitu 

nama objeknya.

Antrian Pesan – pesan mungkin terdiri dari data murni, salinan rentang memori, hak 

port, kernel dan atribut implicit, seperto pengiriman s keamanan token. Hanya satu tugas 

dapat  terus  menerima  tepat  untuk  port  menandakan  suatu  antrian  pesan.  Tugas  ini 

menerima pesan dari  port antrian. Banyak tugas dapat memiliki hak untuk portnya dan 

memungkinkan  mereka  untuk  mengirim  pesan  kedalam  antrian.  Tugas  berkomunikasi 

dengan  melewatkan  struktur  data   yang  berisis  elemen  data  dan  melakukan  operasi 

pengiriman pesan pada port.

Semaphores –  objek-objek  Semaphore  IPC  mendukung  wait,  post,  dan  post  all 

operation, tetapi tidak mengadung data. Ada beberapa perhitungan semaphore, dalam post-

postnya  dihitung jika tidak ada waiting threads sekarang. Semua waiting threads dapat 

dibangunkan oleh semua post.



Notifications – Mendukung post  dan metode wait,  tetapi dengan tambahan state. 

Setiap  post  akan  meng-overwrite  state  sebelumnya.  State  memiliki  format  tetap  dan 

didefinisikan ketika notifikasi dari objek diinisiasi.

Lockets – Selama transaksi, threads memegang kunci. Ketika kembali dari transaksi, 

kunci dilepaskan. Tidak ada data yang terkait dengan kunci.

Remote  Procedure  Calls  (RPC) –  RPC  dirancang  untuk  memfasilitasi  dan 

mengoptimalkan  pemanggilan  procedure  remote.  Interface  utama  mereka  adalah 

berorientasi  pada transaksi,  dan ketika salah satu dibuat,  satu set argument format blok 

didefinisikan. Sebuah client membuat panggilan RPC, yang menyebabkan sebuah pesan 

dibuat dan antrian pada objek, kemudian diteruskan ke server. Ketika server kembali dari 

transaksi balasan dikembalikan kepada pengirim (client). Mach mengoptimalkan transaksi 

dengan mengeksekuis server menggunakan sumberdaya client, disebut thread migration.

D. Penjadwalan

Sistem  operasi  Mac,  sebelum  OSX,  digunakan  Cooperative  Multitasking  untuk 

menangani proses penjadwalan. Cooperative Multitasking sangat tergantung pada proses 

untuk meyerahkan kendali ketika proses selesai menggunakan proses. Dengan memiliki 

proses  cooperative,  proses  berjalan  lancar,  namun,  jika  proses  tidak  dirancang  dengan 

tepat,  itu  akan  menyebabkan  sebuah  masalah,  karena  sistem  operasi  tidak  akan 

mengintervensi untuk membuat proses melepaskan kendali prosesor.

Pada  Mac  OSX,  preemptive  multitasking  dengan  penyesuaian  prioritas  dinamis 

untuk mejamin menyediakan smooth dan fair sharing dari computer antara aplikasi dan 

pengguna, bahkan di bawah beban terberat. OSX ini didasarkan dari sistem operasi UNIX, 

tetapi sedikit disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan Mac, yang disebut Darwin. Darwin 

memberikan prioritas  pada proses  masuk sehingga proses  yang memilki  prioritas  lebih 

tinggi ditangani terlebih dahulu, dan kemudian proses kurang kritis ditangani. Setiap kali 

sebuah  proses  dilahirkan,  Darwin  kembali  memeriksa  antrian  dari  proses  siap,  dan 

mengurutkan mereka yaitu prioritas yang lebih tinggi dibagian atas.

Micro kernel dari sistem operasi,  yang disebut Mach, menukar proses kelaur dari 

prosesor. Ketika sebuah proses sedang menunggu unutk informasi menjadi baik wriiten 

atau read dari disk, Mach akan menukar keluar proses, karena itu akan mengambil disk 



lama untuk membaca atau menulis kemudian itu akan dialokasikan proses lain memulai 

berjalan. Preemption ditangani dengan 3 cara dalam Mac OS X : time-sharing, round robin, 

dan melalui First In First Out (FIFO) prioritas tetap.

E. Manajemen File

Mac  OS  X  mendukund  beberapa  sistem  file  yang  berbeda  termasuk  Mac  OS 

Extended Format, BSD standart file system format, the industry standart for networking 

file systems (NFS), dan ISO 9660. Selain itu, OS X juga dapat membaca Mac OS Standart  

format, namun tidak bisa boot dari itu. NFS adalah standar industry untuk sistem yang 

memiliki kemampuan jaringan, dan menghubungkan ke drive jaringan seolah-olah mereka 

drive local. ISO 9660 digunakan untuk CD-ROM.

Selain memiliki dukungan untuk sistem file ini datang dengan Mac OS X, sistem 

pihak  ketiga  dapat  dipasang  melalui  sistem  file  virtual  (VFS).   Tumpukan  VFS 

memungkinkan  pengguna  untuk  melapisi  kemampuan  baru  ke  sistem  file  yang  ada. 

Tumpukan  VFS  juga  menyediakan  filter  antara  sistem file  dan  pengguna,  yang  dapat 

melakukan  operasi  pada  file  seperti  read,  write  atau  open  misalnya  memeriksa  virus, 

kompresi,  dan  enkripsi.  Tumpukan  VFS  dapat  melakukan  pemeriksaan  virus  sebelum 

informasi dibaca dari file, kompres dan dekompres file on the fly, serta mengenkripsi file 

saat menutup file dan mendeskripsi file setelah password yang dimasukan benar saat file 

dibuka. VFS juga memungkinkan pengembang untuk me-mount file sistem non Mac OS, 

seperti  Windows  NT  File  System  (NTFS),  dan  memberikan  pengembang  opsi  untuk 

menulis ekstensi kernel mereka sendiri.
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