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BAB III                                                                                                   

LANDASAN TEORI 

 

3.1  Solusi Exalogic 
 Data Center sangatlah penting bagi sebuah perusahaan karena semua 

data – data transaksi yang dilakukan akan disimpan dalam server pada Data 

Center. Dengan banyaknya data – data transaksi yang disimpan, resource yang 

digunakan juga akan semakin besar sehingga membutuhkan lebih dari 1 mesin 

server. Oleh karena itu, Oracle membangun mesin Oracle Exalogic dan Exadata 

untuk membantu penyelesaian masalah ini. 

3.1.1  Data Center 

 Pada masa sekarang, banyak perusahaan Teknologi Informatika yang 

berinovasi untuk melakukan akuisisi dan pengembangan. Ini menyebabkan 

meluasnya infrastruktur yang membatasi kemampuan pengelolaan infrastruktur itu 

sendiri. Walaupun sistem dan aplikasi Teknik Informatika pada layanan sering 

kali dianggap baik dan diimplementasikan secara baik, besarnya skala investasi 

Teknik Informatika yang sedang berlangsung menjadi keprihatinan utama. 

Bahkan ketika teknologi terbaru, vendor, dan arsitektur, seperti SOA (service-

oriented architecture), telah digunakan, banyak perusahaan baru menyadari 

bahwa mereka terlalu banyak platform, teknologi, ahli, dan vendor untuk 

mengkoordinasikan dan mengelola infrastruktur perusahaan.                         

 Untuk menyelesaikan permasalahan diatas, beberapa teknologi telah 

menjadi kebutuhan pokok bagi perusahaan besar, mulai dari media penyimpanan 

yang terpusat sampai pada standarisasi menyeluruh perusahaan untuk piranti 

lunak dan piranti keras. Perubahan ini memungkinkan perusahaan untuk 

mengimplementasikan sistem kapan saja sesuai dengan kebutuhan bisnis dan 

jadwal investasi. Sistem ini disebut dengan Data Center, beberapa faktor, selain 

permasalahan yang sudah dibahas, mengapa Data Center diperlukan karena 

aplikasi pendistribusian yang lama mengalami masalah :       

• Keanekaragaman dan ketidakhandalan sebuah piranti keras 
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• Ketidakseimbangan kinerja dan pemanfaatan sumber daya 

• Tingginya gangguan dari jaringan 

• Solusi integrasi yang rumit 

• Tingginya biaya tenaga kerja untuk pengembagan dan pemeliharaan 

  Dengan adanya model Data Center, dapat memecahkan permasalahan 

menggunakan infrastruktur yang terpusat. Banyak keuntungan yang dapat Anda 

peroleh dari Data Center, tetapi ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, 

yaitu : 

• Menemukan performa dan kebutuhan ketersediaan 

• Penggabungan sumber daya untuk meminimalkan ruang dan biaya listrik 

• Menjaga aplikasi terisolasi dari yang lain, untuk pemeliharaan dan 

keamanan 

• Menjaga sistem agar mudah dikelola 

• Mengukur infrastruktur sebagai pertumbuhan bisnis 

3.1.2  Exalogic 

 Di dalam Data Center, terdapat beberapa mesin. Oracle membuat 

sebuah mesin, yang digunakan khusus untuk Data Center, yaitu Exalogic. 

Exalogic merupakan sebuah sistem gabungan antara piranti lunak dan keras yang 

didesain untuk menyediakan sebuah platform lengkap untuk tipe aplikasi dengan 

jangkauan luas dan beban kerja yang bervariasi. Exalogic ditujukan untuk skala 

besar, performa yang cepat, aplikasi  penyebaran yang penting dan kritikal. 

Exalogic mengkombinasikan media penyimpanan Sun dan x86 server dengan 

menggunakan jaringan InfiniBand berkecepatan tinggi yang secara khusus dibuat 

untuk piranti lunak Oracle Fusion Middleware.  
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(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 InfiniBand merupakan sistem terdistribusi yang berkomunikasi dengan 

satu dan yang lain untuk memisahkan application tiers (web, logika bisnis, 

caching) dan menyediakan ketersediaan yang tinggi. Selain itu, Exalogic termasuk 

optimisasi untuk piranti lunak Oracle Fusion Middleware yang hasilnya 

menunjukkan kemajuan performa yang tinggi. Mendukung Oracle Enterprise 

Manager untuk konfigurasi, pengamatan, dan diagnosa yang terpusat, serta 

menyediakan sebuah solusi untuk IaaS cloud. 

Exalogic memiliki beberapa macam rak : 

• Eighth rack 

• Quarter rack 

• Half rack 

• Full rack 

• Multirack  

 

 

 

 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

Gambar 3.1 Exalogic 

Gambar 3.2 Rak Exalogic 
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 Untuk dapat mengkoneksikan sampai 8 mesin Exalogic atau 

mengkombinasikan mesin Exalogic dan mesin database Oracle Exadata, tanpa 

membutuhkan eksternal switch. Jika lebih dari delapan rak dibutuhkan untuk 

terkoneksi satu dengan yang lain pada InfiniBand yang sama, Oracle memberikan 

pilihan beberapa switch berkapasitas besar, yang memperbolehkan Exalogic 

terdiri dari ratusan rak dan prosesor. 

 Exalogic didesain untuk selalu memanfaatkan InfiniBand internal yang 

mengkoneksikan semua pengolahan, penyimpanan, memori, dan antarmuka 

jaringan eksternal dalam sebuah mesin Exalogic untuk membentuk sebuah 

perangkat komputer yang besar. Setiap mesin Exalogic terhubung ke jaringan 

Data Center pelanggan melalui 10GB Ethernet dan 1GB Ethernet antarmuka. 

 Mengapa Exalogic? jawaban dari pertanyaan ini adalah karena Exalogic 

memberikan solusi : 

• Diuji secara ketat dan disertifikasi untuk Fusion Middleware 

• Menyediakan performa Java terbaik dalam hal biaya 

• Dirakit dan dikonfigurasi sesuai spesifikasi yang dinginkan 

• Mendukung skalabilitas horizontal dengan menghubungkan rak-rak 

melalui InfiniBand 

Tabel  3.1 Tabel Metric Rak Exalogic 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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• Memfasilitasi beberapa tingkat isolasi aplikasi 

• Secara proaktif bekerja dengan dukungan jaringan Oracle 

• Dapat secara langsung dihubungkan ke infrastruktur Oracle Exadata yang 

sudah ada 

 Piranti lunak dan keras dari Exalogic secara khusus dibuat dan diuji 

coba untuk bekerja bersamaan menjadi satu paket yang optimal, terdiri dari server, 

media penyimpanan, jaringan, sistem operasi, username, dan middleware, serta 

mudah untuk direplikasi dan diubah skalanya.  

 Komponen piranti keras di dalam sebuah mesin Exalogic menggunakan 

banyak port InfiniBand dan switch untuk ketersediaan yang tinggi. Setiap adapter 

InfiniBand memiliki 2 port, yang ditetapkan dengan satu alamat IP dan 

mendukung aktif/pasif bond. Port aktif dari adapter terhubung ke sebuah 

InfiniBand switch dan port pasif terhubung ke switch yang lain. Jika satu gagal, 

pertukaran data juga akan gagal. 

Sebuah Data Center harus mampu : 

• Menjadi aplikasi host dari berbagai lini bisnis atau bahkan berbagai bisnis 

• Menyeimbangkan density dengan keamanan 

 Secara default, mesin Exalogic terdiri dari sebuah partisi InfiniBand 

pada tingakatan rak. Semua compute node Exalogic dan media penyimpanan 

adalah anggota dari partisi ini. Piranti keras jaringan Exalogic mengijinkan Anda 

untuk mengkonfigurasi multipartisi untuk membatasi pertukaran data antar 

koneksi InfiniBand yang spesifik.  

 Piranti keras jaringan Exalogic juga mendukung virtual LANs 

(VLANs) untuk menerima sebuah hasil yang sama ke partisi. Anda dapat 

membatasi akses ke jaringan dengan menggunakan banyak subnetmasks.  Jika 

Anda menggunakan sistem operasi Solaris pada Exalogic, Anda dapat 

menggunakan fitur zones. Zones bertindak sebagai isolator, sistem operasi virtual 

dalam sebuah instance sistem operasi. Setiap zone memiliki nama node, 

antarmuka jaringan virtual, dan media penyimpanan masing-masing. 

 Oracle training..., Farica Perdana Putri, FTI UMN, 2013



3.1.3  Exadata 

Oracle Exadata sama halnya dengan Oracle Exalogic, 

mengkombinasikan piranti keras Sun dan piranti lunak Oracle. Mesin Exadata 

Database terdiri dari beberapa server database, Oracle Exadata Storage Servers, 

dan sebuah InfiniBand untuk menghubungkan semua komponen. Oracle Exadata 

dibuat untuk menjalankan Oracle database dengan menggunakan InfiniBand untuk 

terhubung ke nodes dan membantu menstandarisasikan dan menggabungkan data 

warehouse dan pengolahan transaksi.  

 

 

 

 

 

 

3.1.4  Keragaman Sistem Operasi 

 Sistem operasi yang didukung oleh Oracle Exalogic adalah Oracle 

Linux 5.5 dan Solaris 11, Oracle VM server 3 berjalan di Oracle Linux guest 

VMs, dan berbagai aplikasi yang sudah tersertifikasi pada platform tersebut. 

Selama pengembangan, node Exalogic telah diinstall dengan sistem operasi 

Oracle Linux. Jika ingin menggunakan sistem operasi lain pada Exalogic mesin, 

maka harus dilakukan re-image. Oracle sangat merekomendasikan bahwa hanya 

personil yang bersertifikasilah yang diperbolehkan untuk re-image nodes. 

Ketika mengganti sistem operasi pada Exalogic mesin, maka seluruh 

node harus diganti dengan sistem operasi yang sama karena Oracle Exalogic tidak 

mendukung perbedaan sistem operasi pada node dalam satu mesin. 

 

Gambar 3.3 Hubungan Exalogic dan Exadata 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration 
Student Guide) 
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3.1.5  Physical vs Virtual Data Center 

Rak Exalogic dapat menggunakan salah satu dari dua mode dibawah ini:  

• Physical deployment 
Dengan syarat setiap compute node pada Exalogic harus berjalan pada 

Oracle Linux atau Solaris dan pelanggan dapat secara manual 

mengkonfigurasi jaringan InfiniBand dan berbagi media penyimpanan 

untuk mendukung aplikasi. 

• Virtual deployment 

Setiap compute node berjalan dalam Oracle VM Server dan menjadi 

anggota dari OVM server pool dan Exalogic Control dibangun ke compute 

node dan digunakan untuk penyediaan server virtual, jaringan, dan sumber 

daya penyimpanan (IaaS). 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Sistem Operasi pada Mesin Oracle Exalogic 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.1.6   Versi Exalogic 

 Piranti lunak dan keras dari Exalogic diversikan dan diberikan 

lisensinya secara terpisah, Exalogic Elastic Cloud Software (EECS) termasuk : 

• Komputasi, pemyimpanan, dan switch firmware 

• Sistem operasi yang optimal yang termasuk Exabus 

• Optimisasi Oracle middleware 

• Exalogic Control 

 Exabus merupakan sebuah library dari piranti lunak yang mengijinkan 

aplikasi seperti Fusion Middleware untuk secara langsung mengakses piranti 

keras Exalogic dan menyebabkan peningkatan performa yang signifikan. Exabus 

memperbolehkan aplikasi untuk mengakses memori langsung dan menghindari 

penyalinan buffer yang memakan biaya besar. 

 

Gambar 3.6 Versi Mesin Exalogic 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

Gambar 3.5 Physical and Virtual Data Center 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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Yang baru dari piranti keras X3-2 adalah  

• 4 atau lebih processor cores pada setiap compute node 

• 160GB lebih RAM pada setiap compute node 

• 20TB lebih penyimpanan bersama 

• 219GB lebih flash pada cache penyimpanan tertulis 

Dan yang baru dalam EECs 2 adalah 

• Mendukung untuk partisi InfiniBand 

• Mendukung Traffic Director 

• Optimisasi Coherence 

• Mendukung Oracle VM 

• Exalogic Control 

• Optimisasi Tuxedo 

3.1.7  SPARC SuperCluster 

 Server Oracle SPARC SuperCluster T4-4 merupakan sebuah tujuan 

umum dari sistem rekayasa yang memberikan performa, ketersediaan, skalabilitas, 

dan keamanan yang tinggi diberbagai aplikasi perusahaan, termasuk database, 

middleware, dan Oracle dan aplikasi custom. SPARC dibangun pada jaringan 

InfiniBand berkecepatan tinggi yang dirancang unuk middleware dan beban kerja 

database. SPARC SuperCluster T4-4 adalah sebuah paket server, media 

penyimpanan, dan pirantu lunak yang sangat optimal yang digunakan server 

SPARC T4-4 terbaru, ZFS Storage Appliance, InfiniBand I/O, dan Oracle Solaris. 

 Pilihan terbaik untuk menggabungkan beberapa tier seperti mengubah 

ukuran database dan aplikasi secara dinamis selama periode yang berbeda. Semua 

aplikasi yang didukung pada Oracle Solaris 11 atau 10 akan berjalan pada SPARC 

SuperCluster T4-4. Sebagai tambahan, aplikasi yang berjalan pada Oracle Solaris 

8 dan 9 dapat dibangun pada SPARC SuperCluster menggunakan Oracle Solaris 

Legacy Container pada Oracle Solaris 10. 
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3.2  Komponen Piranti Keras 

 

Gambar 3.7 Topologi Mesin Exalogic 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 Piranti keras Exalogic dibuat pada konfigurasi 19” 42U standar rak. 

Setiap konfigurasi Exalogic adalah sebuah unit kapasitas elastic cloud yang 

seimbang untuk beban kerja yang intensif. Setiap konfigurasi Exalogic terdiri dari 

beberapa compute node yang membentuk cluster, subsistem penyimpanan berupa 

disk berkecepatan tinggi. Piranti keras juga terdiri dari sebuah InfiniBand 

berkapasitas bandwith yang besar untuk koneksi ke setiap komponen dalam 

konfigurasi, serta secara eksternal menghubungkan rak mesin Exalogic atau 

Database Exadata tambahan. 

 Selain itu, masing-masing konfigurasi terdiri dari 10Gb port Ethernet 

untuk menggabungkan dengan jaringan layanan pada Data Center, sedangkan 

1Gb port Ethernet digunakan untuk menggabungkan dengan management network 

pada Data Center. Semua port dari perangkat pengelolaan dihubungkan ke 
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management network lokal Data Center dengan menggunakan switch Cisco 

Caltalyst 4948 yang merupakan komponen terpasang dari rak Exalogic. Switch ini 

mempunyai 48 port kabel berkecepatan tinggi 10/100/1000BASE-T dengan 4 port 

kabel alternatif. 

3.2.1 Compute Nodes 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Mesin Sun Server X3-2 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration 
Student Guide) 

Tabel  3.2 Spesifikasi Sun Server X3-2 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration 
Student Guide) 
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 Data Center sering kali menstandarisasikan server yang dapat berjalan 

pada aplikasi bisnis yang luas dan dapat dikelola dengan mudah. Sun Server X3-2 

sangat cocok untuk masalah tersebut karena server ini menyeimbangkan tenaga, 

kapasitas memori, dan kemampuan I/O. Server ini juga sangat ideal untuk beban 

kerja middleware, sistem administrasi, dan aplikasi pengembangan. 

 Sun Server X3-2 terdiri dari dua Intel Xeon Processor 5600, dengan 

masing-masing enam core. Processor ini juga terdiri dari sebuah fitur pengelola 

energi yang dapat mengurangi konsumsi listrik ketika beban kerja menurun.  

 Setiap compute node yang ada, terdiri dari dua solid-state disk (SSDs), 

yang mengijinkan image pada sistem operasi digunakan untuk boot node, 

bertingkah sebagai ruang pertukaran lokal berkecepatan tinggi, dan menyediakan 

penyimpanan untuk mediagnosis data yang dihasilkan oleh sistem selama 

kegagalan sistem. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Node : Tampilan Depan 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.2.2  Media Penyimpanan 

 

  

 

 

 

 

   

 

Gambar 3.10 Node : Tampilan Belakang 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

Gambar 3.11 Sun ZFS Storage Appliance 7320 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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 Sistem Exalogic ZFS Storage 7320 terdiri dari dua pengatur  

penyimpanan atau “heads” pada konfigurasi cluster, bersama dengan satu rak 

disk. Pengatur konfigurasi 7320 teridiri dari dua CPU, 4Gb port Ethernet, listrik, 

dan pengatur jaringan InfiniBand, dan dual-port SAS HBA untuk penambahan 

media penyimpanan. Konfigurasi cluster menggunakan dua server dan sebuah 

cluster card pada setiap server untuk koneksi antara satu dengan yang lain.  

3.2.3  Disk Caching 

 

 

 

 Media penyimpanan Exalogic mengeksekusi penulisan ke media SSD secara transparan se                               

 

 

 

Tabel  3.3 Spesifikasi Sun ZFS Storage Appliance 7320 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

Gambar 3.12 Disk Caching 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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akan bertindak sebagai sebuah cache untuk mengurangi kesalahan pembacaan dan 

secara jelas mengelola proses penyalinan data yang sering diakses ke dalam cache 

untuk memenuhi request pembacaan disk dari clients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Media Penyimpanan : Tampilan Depan 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 

Gambar 3.14 Media Peyimpanan : Tampilan Belakang 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.2.4  Switch InfiniBand  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Exalogic, gateway switch InfiniBand menyediakan sebuah 

jaringan yang dapat digunakan bersama dan berkecepatan tinggi untuk aplikasi 

cluster yang terdiri dari compute node dan shared storage. Fitur gateway switch 

terdiri dari 32 40Gb port IB, 8 10Gb port Ethernet, dan antarmuka pengelolaan 

Sun ILOM. 

Gambar 3.16 Switch Gateway Tampilan : Depan(atas)  dan Belakang (bawah)                                                                                                            
(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 

Guide) 

Gambar 3.15 Switch InfiniBand 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.2.5  IB Host Channel Adapter  

IB HCA memberikan harga dan performa yang lebih baik untuk 

throughput dan low latency. Adapter ini mendukung dua port IB untuk koneksi ke 

IB traffic, setiap port dapat menyediakan 10 Gb/detik pertukaran data pada SDR, 

20 Gb/detik pada DDR, dan 40 Gb/detik pada QDR (Quad Data Rate). Sebuah 

“ikatan” adapter jaringan pada sistem operasi membuat dua antarmuka ini 

muncul, terlihat sebagai sebuah antarmuka yang satu pada aplikasi. 

 

 

3.2.6   Management Switch 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17 IB Host Channel Adapter 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

Gambar 3.18 Management Switch 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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 Cisco Catalyst 4948 menyediakan 48 port berkecepatan tinggi 

10/100/1000BASE-T dengan empat port kabel alternatif yang dapat menampung 

1000BASE-X Small Form-Factor Pluggable (SFP). Switch ini juga 

menyembunyikan pengelolaan dan pemantauan tugas dari pertukaran data clients, 

serta terdiri dari tenaga listrik dan pendingin. 

 

3.3  Konfigurasi Awal Mesin 
 Langkah-langkah yang harus dijalankan saat menyalakan mesin 

Exalogic adalah sebagai berikut : 

1. Memastikan semua kabel listrik terhubung : 

2. Single-phase : tiga kabel untuk masing-masing PDU 

3. Three-phase : satu kabel untuk maasing-masing PDU 

4. Memastikan enam PDU sirkuit dinyalakan. 

5. Menunggu semua komponen sampai mode standby (power LED 

mengerlip). 

6. Menekan tombol power pada kedua “heads” media penyimpanan dan 

memverifikasi power LED tidak lagi mengerlip. 

7. Menekan tombol power pada setiap compute node dan memverifikasi 

power LED tidak lagi mengerlip. 

8. Memverifikasi power LED menyala pada switch. 

9. Secara terpisah reboot komponen dengan menggunakan ILOM. 

 

Tabel  3.4 Spesifikasi Cisco Catalyst 4948 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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 Setelah mesin Exalogic dinyalakan, proses yang dijalankan untuk 

menginstall mesin adalah : 

1. Pelanggan melengkapi daftar cek dan lembar kerja. 

2. Oracle mengirimkan, menginstall, mengkoneksi, dan mengecek rak 

dengan langkah – langkah : 

3. Memastikan tiga power utama terhubung. 

4. Menyalakan enam sirkuit PDU yang berada pada PDU utama (PDU A) 

di dalam mesin Exalogic.  

5. Menunggu tiga sampai lima menit untuk semua prosesor layanan 

ILOM booting. 

6. Membuka pintu cabinet depan. Memverifikasi power server menyala 

untuk node, gateway switch InifiniBand, dan Sun ZFS 7320 pada 

mesin Exalogic. 

7. Memverifikasi power utama untuk setiap node. Pada mode power 

utama, power LED di panel depan akan mengerlip setiap satu detik 

ketika sistem BIOS menyala. Setelah inisialisasi BIOS telah selesai 

dan sistem operasi mulai jalan, power LED akan menjadi hijau. 

8. Menekan switch yang berada di depan dua “head” media penyimpanan 

pada Sun ZFS Storage 7320. Menunggu tiga sampai lima menit untuk 

inisiasi layanan NFS. 

9. Oracle menjalankan Exalogic Configuration Unit (ECU) untuk 

inisialisasi jaringan dan pengaturan lainnya. 

10. Oracle mengintegrasikan management switch dengan management 

network. 

11. Oracle mengintegrasikan gateway switch dengan jaringan clients. 

12. Pelanggan diperbolehkan untuk mengubah konfigurasi awal jaringan 

jika dibutuhkan. 

13. Pelanggan mengkonfigur projects dan shares pada media 

penyimpanan dan mount project tersebut ke compute node yang ada. 
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3.3.1  Exalogic Online Checklists 

 Dokumentasi terdiri dari kumpulan daftar untuk memastikan bahwa 

situs yang disediakan untuk mesin Exalogic : 

• System Components Checklist 

System Components Checklist berisi pertanyaan-pertanyaan tentang berapa 

banyak rak yang diinstall, apakah full, half, atau quarter. 

• Data Center Room Checklist 

Data Center Room Checklist terdiri dari pertanyaan dimanakah lokasi dari 

mesin Exalogic, kebutuhan akses untuk perawatan, posisi dari rak 

berdasarkan aliran udara, tinggi lantai dengan langit-langit, dan sebagainya 

yang mencakup lokasi fisik dari mesin Exalogic. 

• Data Center Environmental Checklist 

Di dalam Data Center Environmental Checklist dapat melihat pertanyaan 

tentang kebutuhan temperatur, kebutuhan tampilan lantai dan ventilasi, 

dan alat penyejuk ruangan yang dipakai. 

• Access Route Checklist 

Access Route Checklist terdiri dari pertanyaan yang mempengaruhi entah 

itu kebutuhan tinggi dan lebar dari pintu dan jalan masuk Data Center  

sampai dengan besarnya lift yang dipakai untuk mengangkut mesin 

Exalogic. 

• Facility Power Checklist 

Dalam checklist ini terdapat pertanyaan tentang konfigurasi power/tenaga 

listrik, single-phase atau three-phase, jumlah dari sumber tenaga listrik, 

jumlah socket yang dibutuhkan, memastikan bahwa sirkuit sudah 

terpasang, menentukan jika UPS akan digunakan, dan memutuskan 

penggunaan kabel dalam tanah. 

• Power Checklist 

Power Checklist berisi pertanyaan-pertanyaan tentang minimum sumber 

tenaga yang dibutuhkan, lokasi dari sumber tenaga listrik tersebut, dan 

frekuensi pemakaiannya. 
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• Safety Checklist 

Safety Checklist terdiri dari pertanyaan dimana lokasi power untuk 

mematikan tenaga listrik saat terjadi sesuatu yang berbahaya, sistem 

proteksi kebakaran, dan anti gempa. 

• Logistics Checklist 

Pertanyaan yang terdapat dalam checklist ini berisi tentang personil Data 

Center; keamanan dan kontrol akses. Adanya peraturan pada pemindahan 

atau pengiriman truk atau akses dock. 

• Network Specification Checklist 

Berisi pertanyaan untuk memesan alamat IP yang tidak digunakan, 

mendaftarkan alamat IP dengan DNS, dan menjalankan dan menandai 

jaringan kabel. 

3.3.2  Jaringan Exalogic 

 Koneksi jaringan pada Sun ZFS Storage 7320 mengijinkan server untuk 

dikelola secara remote, mengijinkan clients untuk koneksi ke compute node, dan 

mengijinkan clients mengakses ke media penyimpanan.  Setidaknya ada sampai 

lima jaringan untuk mesin Exalogic. Setiap jaringan harus berada pada subnet 

yang berbeda dan terpisah satu sama lain. Management network pada Exalogic 

terhubung ke management network yang sudah ada, dan digunakan untuk 

pekerjaan administratif untuk semua komponen mesin Exalogic.  Jaringan ini 

terhubung dengan ILOM, compute node, server “head” pada media penyimpanan, 

dan switch yang terhubung ke switch Ethernet pada rak mesin Exalogic.  

 

 
Tabel 3.5 Jaringan Exalogic 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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Penamaan jaringan Exalogic berdasarkan nama antarmuka pada compute 

node Linux.  

 

 

 

 Switch Ethernet terhubung ke port NET0 pada compute node, port 

NET0 pada media penyimpanan, dan juga management port pada gateway switch 

InfiniBand. Pada compute node, koneksi ini ditampilkan di sistem operasi sebagai 

antarmuka jaringan “eth”, seperti eth0. Bond0 dan bond1 merujuk pada antarmuka 

awal untuk jaringan private dan clients pada sistem operasi Oracle Linux. 

 Semua storage node dan compute node akan terhubung ke jaringan 

pengelola menggunakan sebuah port, yaitu NET0. Setiap node diberikan dua 

alamat IP yang terpisah pada jaringan pengelola untuk mengakses sistem operasi 

dan antarmuka Integrated Lights Out Manager (ILOM).  

 

 

 

   

Tabel 3.6 Penamaan Jaringan pada Node 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

Gambar 3.19 Jaringan ILOM 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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 Oracle menginisialisasikan pengaturan jaringan pada komponen mesin 

Exalogic berdasarkan inputan dari pelanggan. Mesin Exalogic membutuhkan 

banyak hostname dan alamat IP selama konfigurasi awal. Jumlah alamat IP 

dibutuhkan untuk beberapa jaringan, seperti management network, bergantung 

pada tipe dari sistem itu sendiri. Konfigurasi jaringan digunakan selama instalasi 

dibentuk dari informasi yang diberikan ke Oracle pada penyelesaian lembar kerja 

konfigurasi. Alamat IP untuk jaringan private InfiniBand ditentukan saat 

pembangunan karena alamat ini tidak dapat dirutekan dan tidak dapat diakses 

secara eksternal, tidak ada lembar kerja dari pelanggan yang dibutuhkan. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.7 Alamat IP untuk Exalogic Full Rack 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 Oracle training..., Farica Perdana Putri, FTI UMN, 2013



3.3.3  Instalasi Spreadsheet 

 

 

 

  

 

 

 

Lembar kerja pada instalasi Exalogic dibagi menjadi dua, yaitu 

Configuration Tab dan Preview Tab. Masukkan yang diberikan pada 

Configuration Tab akan ditampilkan juga pada Preview Tab. Masukkan pada 

Preview tab digunakan sebagai dasar untuk konfigurasi yang dibentuk dan 

digunakan dengan Exalogic Configuration Utility (ECU). Nilai – nilai yang 

diberikan pada General akan digunakan sebagai prefix untuk hostname yang 

dibentuk.  

 

3.3.4  Default Hostnames 

Oracle sudah menyediakan default host pada mesin Exalogic yang 

diberikan pada tabel di bawah ini : 

Gambar 3.20 Spreadsheet 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.3.5  Exalogic Configuration Utility  

 Setelah mesin Exalogic diinstall di Data Center dan menyala, Oracle 

akan mengumpulkan informasi tentang kebutuhan konfigurasi jaringan, rentang 

alamat IP, dan hostname yang akan diberikan pada tiap compute node. Semua 

informasi ini akan dimasukkan ke dalam spreadsheet. Data yang dimasukkan 

dalam spreadsheet akan dijadikan masukkan ke mesin perangkat konfigurasi 

Exalogic, seperti Oracle ECU.  

 ECU terdiri dari sekumpulan script dan utilities yang memberikan 

konfigurasi awal mesin Exalogic. ECU menggunakan data dari spreadsheet 

sehingga semua komponen sesuai dengan spesifikasi yang dinginkan. Anda dapat 

menggunakan ECU untuk mengkonfigurasi compute node, head storage, dan 

gateway switch. 

 

3.3.6  Konsep Jaringan InfiniBand    

 IP Over InfiniBand (IPoIB) mengijinkan sebuah aplikasi pada 

perangkat yang terpisah untuk berkomunikasi dengan aplikasi lainnya melalui 

InfiniBand menggunakan protokol IB dan tanpa melalui Ethernet. Tetapi, aplikasi 

harus mendukung SDP protokol untuk menggunakan IPoIB. 

Tabel 3.8 Penamaan Default Host pada Exalogic 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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 Switch InfiniBand juga bertindak sebagai gateway untuk terhubung ke 

jaringan Ethernet eksternal. Switch ini menyediakan 8 10Gb port Ethernet. 

Compute node Exalogic dapat berkomunikasi memakai port dengan menggunakan 

Ethernet Over InfiniBand (EoIB). Setiap port merepresentasikan compute node 

sebagai VNIC. Ini membuat koneksi node IB terlihat sebagai Ethernet NIC 

lainnya di sistem operasi dan jaringan Ethernet eksternal. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.7  Konfigurasi Jaringan Clients 

 Dalam mengkonfigur jaringan clients, membutuhkan kabel jaringan 

10gb untuk koneksi ke gateway switch. Untuk setiap compute node yang 

membutuhkan akses eksternal : 

1. Konfigurasi sebuah VNIC pada setiap 2 gateway switch yang dihubungkan 

dengna kabel. 

2. Konfigurasi sebuah bonded interface pada compute node untuk 2 

antarmuka VNIC yang baru. 

3. Mengulang tahap diatas pada setiap jaringan clients. 

 

 

 

 

Tabel 3.9 Jaringan InfiniBand 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.3.8  Distributed Command-line Interface  

 Distributed Command-line Interface adalah bagian dari Linux dan dapat 

ditemukan di /opt/exalogic.tools. Anda dapat menggunakan DCLI untuk 

mengeksekusi perintah atau script pembuatan folder, penggantian ijin, 

penggabungan sistem file, dan untuk menjalankan diagnosa pada banyak node 

dari satu lokasi saja. DCLI juga dapat digunakan untuk mengunggah file untuk 

dieksekusi ke dalam setiap node.  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.22 Perintah Command-line 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

Gambar 3.21 Jaringan Clients 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 Oracle training..., Farica Perdana Putri, FTI UMN, 2013



 

3.3.9  Membuat Koneksi ke Compute Node  

1. Membuat koneksi ke compute node melalui Secure Global Desktop (SGD) 

a. Membuka web browser dan mengakses SGD menggunakan alamat 

IP dari SGD server yang dituju 

https://<SGD_IP> 

Jika tampil halaman tentang koneksi yang tidak aman, pilih Add 

Exception dan continue. 

b. Klik Log in dan masukkan <SGD_USER> dan <SGD_PASS> 

yang telah ada 

c. Membuka SGD Desktop dengan memilih SGD Desktop 1024x768 

d. Membuka terminal Solaris pada SGD Desktop dengan memilih 

menu Launch -> Applications -> Utilities -> Terminal 

e. Menggunakan SSH untuk mengakses <NODE1> (compute node) 

yang sudah diberikan sebagai root 

ssh root@<NODE1> 

f. Masukkan password Welcome1, kemudian ketik Yes 

2. Mengeksplorasi compute node 

a. Mengeksekusi perintah  

ifconfig 

b. Memverifikasi antarmuka jaringan : 

- Ib0, ib1, bond0 (jaringan privat) 

- Eth4, eth5, bond1 (jaringan clients) 

- Eth0 (jaringan pengelolaan) 

bond0: Link... 
inet addr: 192.168.16.1 ... 

  bond1: ... 

c. Melihat hostname yang sesuai dengan setiap alamat IP 

cat /etc/hosts 

d. Mengeksekusi perintah 

mount –l –t nfs 
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e. Memverifikasi dua macam NFS mounts, yang terhubung ke sistem file 

terpisah pada media penyimpanan. Salah satunya berisikan installer 

produk Fusion Middleware dan yang lain berisikan file yang 

digunakan untuk tugas-tugas lain 
exl9sn-priv:/export/software_stage on /software 
type nfs ... 
exl9sn-priv:/export/practices on /practices 

type nfs ... 

3. Mengakses compute node yang kedua <NODE2> dengan langkah – 

langkah pada no. 1. Kemudian lakukan hal yang sama pada no. 2 

4. Mengalokasikan dan mengecek alat diagnosa dasar 

a. Kembali ke <NODE1> 

b. Menuju ke /opt/exalogic.tools/tools 

c. Mengeksekusi perintah  

./CheckSWProfile 

d. Memverifikasi bahwa platform telah disediakan 

[SUCCESS]... 

e. Menjalankan CheckHWnFWProfile dan melihat hasilnya 

5. Mengeksekusi sebuah perintah pada banyak node 

a. Mengeksekusi perintah dibawah untuk mengkonfigur pengguna SSH 

antar node. Jika ada halaman yang membutuhkan masukkan, diamkan 

saja 

./setup-ssh.sh –H <NODE1>,<NODE2> -P Welcome1 

b. Menjalankan perintah sebelumnya untuk yang kedua kali 

c. Menggunakan DCLI untuk membuat sebuah struktur direktori pada 

kedua node 

./dcli –c <NODE1>,<NODE2> "mkdir –p 

/u01/test_<STUDENTID>" 

d. Memastikan folder baru /u01/test_<STUDENTID>  sudah terbuat pada 

kedua node 

 ./dcli –c <NODE1>,<NODE2> "ls /u01" 
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<NODE1>: test_<STUDENTID> 
<NODE2>: test_<STUDENTID> 

3.4  Konsep Fusion Middleware 
 Berlatar belakang dari konsep middleware yang digunakan untuk 

menguhubungkan antara aplikasi dengan sistem operasi yang mendukung complex 

dan aplikasi piranti lunak bisnis terdistribusi, Oracle Fusion Middleware 

menawarkan solusi untuk aplikasi piranti lunak terdistribusi seperti server web, 

server aplikasi, dan content management systems.  

3.4.1  Konsep Middleware 

 Middleware adalah piranti lunak yang menghubungkan komponen 

piranti lunak atau aplikasi perusahaan. Middleware merupakan lapisan perangkat 

lunak yang terletak di antara sistem operasi dan aplikasi pada setiap sisi dari 

sebuah jaringan komputer terdistribusi. Sebuah middleware tidak dapat terlihat 

oleh penggunanya dan mengijinkan pengguna untuk lebih fokus pada kebutuhan 

bisnis, bukan pada infrastrukturnya. 

3.4.2  Oracle Fusion Middleware 

 Kebanyakan komponen FMW ditulis dengan bahasa pemrograman Java 

dan membutuhkan JVM dan Java EE application server, seperti server WebLogic. 

Produk FMW dibagi menjadi dua kategori : 

• Komponen Java : dibuat sebagai satu atau lebih aplikasi Java EE dan 

sekumpulan sumber daya. Komponen Java dibuat untuk domain Oracle 

WebLogic Server sebagai bagian dari template domain. Contoh dari 

komponen Java adalah Oracle SOA Suite dan komponen Oracle 

WebCenter.  

• Komponen sistem : tidak dibuat sebagai aplikasi Java. Komponen 

sistem dikelola oleh server Oracle Process Manager and Notification 

(OPMN). Sebuah komponen Java dan sebuah komponen sistem 

berpasangan. Contoh sistem komponen FMW adalah Oracle HTTP server, 

Oracle Web Cache, Oracle Internet Directory, dan Oracle Bussiness 

Intelligence. 
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Gambar 3.23 Oracle Fusion Middleware 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

3.4.3  WebLogic Server  

 WebLogic server adalah sebuah server aplikasi yang scalable dan 

dibuat dengan Java EE. Infrastruktur WebLogic Server mendukung pembuatan 

berbagai macam tipe dari aplikasi terdistribusi dan sebuah dasar yang ideal untuk 

membangun aplikasi berbasis SOA.  WLS dapat dikelola dari console berbasis 

web. WebLogic Server menyediakan banyak fitur untuk administrator sistem 

dalam penyelesaian tugas termasuk sebuah console administrasi berbasis browser, 

WebLogic Scrtipng Tools (WLST), sebuah bahasa scripting untuk tugas 

administrasi berbasis Jython. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24 WebLogic Server 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 Oracle training..., Farica Perdana Putri, FTI UMN, 2013



 Server proses dikelompokkan kedalam logical domains. Seiap domain 

memiliki sebuah administration server yang digunakan untuk memulai, 

mengkonfigur, mengelola, dan mengawasi  server lain. Ketika Anda ingin 

membuat sebuah aplikasi web, layanan web, atau sumber lain, Anda membuatnya 

pada managed servers dan menggunakan administration server untuk konfigurasi 

dan pengelolaan. Anda juga dapat menggunakan sebuah instalasi Oracle 

WebLogic Server untuk membuat dan menjalankan beberapa domains, atau dapat 

menggunakan banyak instalasi untuk menjalankan sebuah domain. Bagaimana 

cara untuk mengatur instalasi WLS ke dalam domain bergantung pada kebutuhan 

bisnis. Anda dapat menentukan bebrapa domain berdasarkan tanggung jawab 

sistem administrator yang berbeda , batasan aplikasi, atau lokasi geografis dari 

mesin dimana server berjalan. Sebaliknya, Anda mungkin memutuskan untuk 

menggunakan satu domain untuk memusatkan semua Oracle WebLogic Server 

kegiatan administrasi. 

Sebuah domain merupakan sebuah struktur direktori yang terdiri dari : 

• File konfigurasi yang dikelola oleh admin server 

• Server yang menjalankan script 

• File LDAP    

 Direktori domain harus memiliki hak untuk menulis, sama seperti hak 

untuk membaca. Direktori bin terdiri dari script yang digunakan saat proses 

memulai dan menghentikan administration server dan mengelola server-server 

yang ada pada domain. Script umumnya diberikan dalam bentuk file .sh (UNIX) 

dan .cmd (Windows). 

 Setiap domain mendeskripsikan konfigurasinya dalam dokumen XML 

yang berada pada direktori konfigurasi domain. Saat dijalankan, setiap WLS 

instance pada domain akan membuat sebuah representasi in-memory dari 

konfigurasi yang dideskripsikan pada dokumen ini. File konfigurasi utama untuk 

sebuah domain adalah DOMAIN_NAME/config/config.xml. File ini 

menspesifikasikan nama domain dan konfigurasi dari setiap server instance, 

cluster, sumber, dan layanan pada domain. File ini juga memiliki referensi untuk 
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file XML tambahan yang disimpan di subdirektori dari direktori 

DOMAIN_NAME/config/. 

 

  

 

 

WLS memperbolehkan Anda untuk menentukan mesin logical yang : 

• Menentukan bagian fisik tertentu dari perangkat keras 

• Ditentukan untuk satu atau lebih server 

• Membantu WLS membuat keputusan migrasi 

• Sesuai dengan compute node pada Exalogic 

 Sebuah mesin digunakan untuk menunjukkan server mana yang 

ditempatkan pada piranti keras yang sama. WLS tidak dapat menggunakan 

hostname atau alamat IP untuk menentukan secara akurat, sehingga mesin yang 

menentukan secara eksplisit. Informasi ini digunakan oleh WLS Node Manager 

ketika restart atau migrasi server yang rusak dan server yang dicluster ketika 

memilih lokasi terbaik untuk menyimpan data yang direplikasi. Nama mesin WLS 

tidak perlu sesuai dengan hostname, nama mesin WLS hanyalah sebuah pengenal 

lokal yang unik. Tetapi, Oracle menyarankan untuk memberikan nama mesin 

sesuai dengan hostname untuk menghindari kekeliruan. 

 

 

 

 

Gambar 3.25 Mesin WLS dan Node 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.4.4  Node Manager 

 

 

 

 Node manager merupakan sebuah proses yang menerima perintah jarak 

jauh untuk memulai, berhenti, atau  menunda server pada mesin yang sama. Node 

manager mengawasi ketersediaan server dan menyalakan kembali server yang 

rusak. Node manager juga dapat digunakan untuk migrasi server pada mesin yang 

rusak ke mesin lain. 

3.4.5  Transaction Recovery 

 Aplikasi dapat menggunakan WebLogic untuk mengatur penditribusian 

transaksi yang melibatkan beberapa database, pesan ,dsb. Transaksi memastikan 

bahwa semua operasi sukses atau gagal. WebLogic akan mencatat seluruh 

transaksi yang sedang berjalan ke sistem file dan menggunakan informasi ini 

untuk  recover sistem yang gagal atau kesalahan jaringan. 

 WebLogic Server mendukung transaksi terdistribusi dan protokol two-

phase commit untuk aplikasi perusahaan. Sebuah transaksi terdistribusi adalah 

sebuah transaksi yang memperbaharui beberapa manajer sumber daya seperti 

database secara terkoordinasi. Sebaliknya, sebuah transaksi lokal dimulai dan 

disimpan untuk seorang manajer sumber daya tunggal yang memanggil koordinat 

API secara internal, tidak ada manajer transaksi.  

 Protokol two-phase commit adalah sebuah metode koordinasi transaksi 

tunggal pada dua atau lebih manajer sumber daya. Metode ini menjamin integritas 

data dengan memastikan bahwa perubahan transaksi disimpan dalam semua 

database, atau akan rollback pada semua database, dan kembali ke status awal 

sebelum transaksi dimulai.  

Gambar 3.26 Konsep Node Manager 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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 WLS akan segera menjalankan prosedur recovery saat kegagalan 

terjadi. Ini menentukan transaksi mana yang aktif pada mesin saat kegagalan 

terjadi, kemudian menentukan transaksi mana yang harus dirollback atau 

dicommit. Oracle merekomendasikan Anda untuk menyalakan kembali server 

yang rusak dan mengijinkan untuk menangani transaksi yang belum selesai. 

Ketika pemindahan catatan transaksi setelah server rusak, jangan lupa untuk 

membuat semua catatan transaksi tersedia pada mesin baru sebelum server 

dihidupkan. 

3.4.6   Pemulihan Pesan 

Jika WebLogic atau clients rusak, server dapat recover dan menyimpan 

semua pesan, tetapi hanya pesan yang ditandai “persistent” oleh aplikasi atau 

administrator yang akan disimpan. 

 

 

 

 

  

 Sebuah sistem pesan perusahaan memperbolehkan aplikasi untuk saling 

berkomunikasi dengan menggunakan pertukaran pesan. Pesan merupakan request, 

laporan, atau peristiwa yang berisi informasi yang dibutuhkan untuk 

mengkoordinasikan komunikasi antara aplikasi yang berbeda. Sebuah persistent 

message dijamin akan dikirimkan sekali dan hanya sekali. Pesan tidak bisa hilang 

karena kegagalan penyedia JMS dan tidak akan dikrim dua kali. Pesan tidak akan 

dianggap terkirim sampai telah yakin aman untuk ditulis ke sebuah file atau 

database. Non-persistent message tidak akan disimpan dan akan dikirimkan paling 

sedikit satu kali. Ketika ada kesalahan penyedia JMS, pesan mungkin akan hilang 

Gambar 3.27 Pemulihan Pesan 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration 
Student Guide) 
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dan dikirimkan dua kali. Untuk menyimpan persistent message, Anda dapat 

menggunakan file penyimpanan dari host server atau dapat membuat file 

penyimpanan yang dipercaya atau JDBC. File penyimpanan akan menjaga data 

subsistem, seperti persistent message JMS. 

3.4.7  Arsitektur WLS Cluster 

 Clustering adalah mengkonfigur sebuah grup WebLogic Server untuk 

bekerja bersama menyediakan akses clients ke layanan yang diberikan oleh server 

pada cluster. Cluster akan terlihat sebagai satu instance oleh clients. WLS 

menyediakan clustering untuk aplikasi web dengan replikasi sesi HTTP clients. 

WLS cluster memberikan fitur – fitur : 

• Untuk menyediakan ketersediaan yang tinggi untuk aplikasi dan 

layanan 

• Untuk melakukan penyeimbangan beban dan kegagalan 

• Yang transparan untuk aplikasi dan clients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.28 Arsitektur WLS Cluster 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.4.8  Topologi WLS Exalogic 

 Pada gambar diatas, menunjukkan sebuah domain WebLogic yang 

mencakup dua compute node (node A dan node B). masing-masing compute node 

atau mesin memiliki sebuah node manager tunggal untuk mendukung semua 

proses WebLogic pada node tersebut. Domain menentukan sebuah administration 

server dan 12 server yang dikelola. Semua server yang dikelola adalah anggota 

dari WebLogic cluster dan didistribusikan ke dua node untuk memberikan 

ketersediaan yang tinggi. Namun, ingat bahwa untuk menggunakan kapasitas 

node, Anda harus mencoba menjalankan satu server untuk setiap core, atau 24 

server untuk dua node. 

3.4.9  Cara Mengelola Kapasitas WLS Exalogic 

 Sebuah instance WLS berjalan pada aplikasi web dengan 64-bit 

platform yang menggunakan sekitar 4-6 GB RAM. Namun, satu node Exalogic 

memiliki 96 GB RAM. Oleh karena itu, ada kemungkinan jika Anda menjalankan 

satu instance WLS pada satu core compute node, Anda masih memiliki RAM 

yang cukup untuk menjalankan instance WLS tambahan jika utilisasi CPU tidak 

tinggi. Untuk menaikkan performa pada proses Java sering kali yang menjadi 

Gambar 3.29 Topologi WLS Exalogic 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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masalah adalah ukuran heap. Heap merepresentasikan jumlah RAM yang tersedia 

untuk JVM untuk menyimpan objek. Ukuran default heap adalah 512 MB, tetapi 

pengaturan yang baik akan meningkatkan performa. Anda dapat mengganti 

pengaturan awal dengan mengubah setDomainEnv.sh atau dengan 

menentukan variabel USER_MEM_ARGS. 

3.4.10  Coherence 

Oracle Coherence adalah sebuah proses JVM yang memberikan sebuah 

solusi penyimpanan data pada memori dan memberikan performa dan skalabilitas 

yang tinggi. Coherence dapat diinstall dan dikelola secara independent atau 

sebagai bagian dari domain WebLogic. Kegunaan coherence adalah untuk 

mengelompokkan objek-objek aplikasi dan data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dengan coherence, tidak ada master atau slave, tetapi semua anggota 

bekerja bersama sebagai satu tim untuk mengelola cluster, memperbolehkan 

anggota cluster untuk bergabung dan keluar tanpa mempengaruhi aplikasi clients. 

Karena adanya komunikasi coherence antar cluster, semua anggota akan dikenal 

dan dapat memberikan redundansinya dalam cluster, seperti ketika terdapat JVM 

Gambar 3.30 Arsitektur Coherence 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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atau mesin server yang mati tidak akan menyebabkan data hilang. Juga 

memunngkinkan untuk menyebarkan tanggung jawab penyeimbangan beban 

dalam cluster. Penyeimbangan beban ini akan otomatis terjadi untuk merespon 

anggota baru untuk bergabung ke cluster atau anggota yang ada untuk keluar dari 

cluster. Matinya anggota cluster akan secara otomatis dan segera diketahui 

sehingga kegagalan akan terjadi dengan cepat dan terjadi secara transparan yang 

pastinya aplikasi tidak harus melakukan perkerjaan tambahan untuk menangani 

kegagalan tersebut. 

 Aplikasi merupakan anggota dari cluster Coherence dan secara 

otomatis akan diketahui oleh anggota yang lain. Aplikasi dapat ikut berpartisipasi 

dalam partisi data. Dalam cluster, semua anggota membagikan informasi, seperti 

nama cluster. Setiap anggota terdiri dari sekumpulan cache. Anggota cluster akan 

replikasi, mempartisi, atau berisi data dan data backup, dan akan membagikannya 

pada seluruh anggota cluster. 

 

 

 

 

 

 

3.4.11  Tuxedo 

 Tuxedo merupakan platform untuk menjalankan aplikasi transaksional 

yang ditulis dalam C, C++, COBOL, SCA, Phyton, atau Ruby. Tuxedo 

menyediakan integrasi dua arah dengan WebLogic Server, database, dan sistem 

mainframe, selain itu Tuxedo juga mendukung Java, CORBA, dan layanan web 

pada clients.  

Gambar 3.31 Peran Aplikasi Coherence 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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 Sebuah server Tuxedo terdiri dari beberapa proses. Proses Tuxedo yang 

berjalan pada mesin yang sama akan menggunakan mekanisme komunikasi antar 

proses daripada mekanisme jaringan untuk meningkatkan performa. Setiap server 

mendukung beberapa jenis clients dikelola oleh listener jaringan yang terpisah. 

Tuxedo Mainframe Adapters (TMA) memperbolehkan komunikasi dua arah 

antara Tuxedo dengan aplikasi mainframe. Oracle Tuxedo System and Application 

Monitor (TSAM) dirancang untuk mengawasi transaksi dan layanan. Hal ini akan 

mengijinkan pengguna untuk mengatur dan mengawasi waktu respons, 

menyelidiki performa dan perilaku layanan aplikasi, dan meningkatkan 

perencanaan kapasitas untuk semua infrastruktur Oracle Tuxedo. 

 

 

 

 

 

3.5  Konfigurasi Media Penyimpanan 

3.5.1  Kemampuan Perangkat ZFS 

 Sun ZFS Storage 7000 memberikan layanan file dan data blok yang 

efisien untuk clients pada jaringan, dan sebuah kumpulan layanan data yang dapat 

dipakai untuk data yang disimpan pada sistem. Sebagai contoh, perangkat ini 

dapat mengkrompesi data sebelum ditulis ke tempat penyimpanan. ZFS hybrid 

Storage Pool terdiri dari perangkat flash-memory untuk akselerasi pembacaan dan 

penulisan, disk dengan kapasitas yang besar, memori DRAM, dan semua dikelola 

Gambar 3.32 Arsitektur Tuxedo 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 Oracle training..., Farica Perdana Putri, FTI UMN, 2013



secara transparan sebagai sebuah hierarki data tunggal. Fitur – fitur yang ada pada 

media penyimpanan ZFS adalah  

• Browser, command-line, dan antarmuka untuk script 

• Disk SAS dan SATA dengan biaya murah 

• SSD untuk membaca dan menulis ke cache 

• Mendukung otentikasi ekternal clients LDAP 

• Mendukung keberagaman protokol clients 

• Redudansi pada semua tingkatan dan semua lokasi 

• Analisis dan tanda yang dapat diubah 

3.5.2 Tugas Administratif 

Tugas administrasi utama untuk media penyimpanan adalah : 

• Menentukan pengguna dan hak aksesnya 

• Menentukan status sistem dan keadaannya 

• Mengidentifikasi dan mengganti piranti keras yang rusak 

• Backup dan restore pengaturan konfigurasi 

• Menentukan protokol pengaksesan 

• Menetukan project dan penyebaran media penyimpanan 

3.5.3  Mengakses Browser User Interface  

Port yang dipakai adalah 215 dengan akun root 

 

 

 

 

Gambar 3.33 Halaman Masuk Browser User Interface  

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
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3.5.4  Mengganti Password Root 

1. Pilih Configuration 

2. Pilih Users 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.34 Halaman Utama BUI 

(Sumber : http://www.oracle.com/technetwork/articles/servers-storage-admin/which-
virt-tool-1688512.html) 

            

 

 

Gambar 3.35 Langkah - langkah Mengganti Password Root 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3. Tempatkan kursor pada root dan klik ikon Edit  

 

 

 

 

4. Ubah password dan klik Apply 

 

 

 

 

Gambar 3.37 Langkah - langkah Mengganti Password Root 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 

3.5.5  Membuat Adminstratif User Baru 

1. Pilih Configuration 

2. Pilih Users 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.36 Langkah - langkah Mengganti Passwword Root 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 

Gambar 3.38 Langkah - langkah Membuat Administratif User Baru 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3. Tambahkan pengguna baru dengan memilih ikon tambah 

 

 

 

 

 

4. Mengisi semua data. Pengguna baru bisa Directory atau Local Only. 

Pengguna lokal memiliki semua informasi akun dan tugasnya disimpan 

pada media/ Pengguna Direktori hanya berada diluar LDAP atau media 

penyimpanan NIS, tugas-tugas pengguna tetap berada pada media 

 

 

 

5. User diberikan hak dengan memberikan peran dan tugas. Peran adalah 

kumpulan hak-hak yang diberikan pada pengguna 

 

 

Gambar 3.39 Langkah - langkah Membuat Administratif User Baru 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 

Gambar 3.40 Langkah - langkah Membuat Administratif User Baru 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration    Student 
Guide) 

 

Gambar 3.41 Langkah - langkah Membuat Administratif User Baru 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.5.6  Peran dan Otorisasi 

1. Dari Configuration > Users, pilih ikon tambah pada Role untuk 

menambahkan peran 

2. Pilih Scope untuk melihat otorisasi apa saja yang tersedia : Alterts, 

Analytics, Clustering, Hardware, Networking, Projects and Shares, 

Roles, Services, and Users 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.42 Langkah - langkah Menambahkan Role 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.5.7  Melihat Status Media Penyimpanan 

 

 Memilih  Status > Dashboard. Sesi ini memberikan sebuah tampilan 

tentang memori, media penyimpanan, piranti keras, aktivitas, dan peringatan.  

Daerah pada tampilan Dashboard menampilkan grafik dari delapan statisktik 

performa awal. Rata-rata statistik berwarna biru dan maksimum berwarna abu-abu 

muda. Ikon cuaca yang terletak di sebelah kiri memberikan sebuah laporan 

aktivitas Ikon ini digunakan untuk menarik perhatian Anda ketika ada sesuatu 

yang tidak biasa, terlalu banyak tugas atau tidak ada sama sekali (idle). 

Jika Anda memilih Status > Settings akan menampilkan sebuah halaman 

untuk mengubah grafik yang muncul pada layar Dashboard dan untuk mengubah 

pengaturan threshold pada ikon cuaca. 

Gambar 3.43 Langkah - langkah Melihat Status Media Penyimpanan 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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 Tampilan Usage memberikan ringkasan tentang tempat penyimpanan 

Anda dan pemakaian memori utama. Nama tempat tersebut berada pada sebelah 

kanan atas dari Usage. Untuk mengganti tempat yang akan ditampilkan, dengan 

mengklik nama tempat tersebut. Disebelah kiri tampilan Usage terdapat diagram 

berbentuk lingkaran yang menunjukkan jumlah ruang yang masih tersedia pada 

memori dan disk. Untuk melihat lebih detail dapat mengklik pada diagram 

lingkaran tersebut. 

 Tampilan Service menampilkan status dari layanan, layanan yang 

diberikan warna terang merupakan status dari layanan. Kebanyakan layanan akan 

berwarna ikon hijau, menunjukkan bahwa layanan sedang berjalan, ikon berwarna 

abu-abu merupakan layanan yang tidak dijalankan. 

 Tampilan Hardware menunjukkan status dari komponen piranti keras, 

termasuk CPUs, disk, kipas, memori, kartu, dll. Jika terdapat kesalahan, ikon 

berwarna kuning akan muncul. Sesi Recent Alters menampilkan 4 peringatan 

terakhir.  

Gambar 3.44 Tampilan Dashboard 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.5.8 Menampilkan Pengaturan Jaringan 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 Fitur konfigurasi jaringan memperbolehkan Anda untuk membuat 

pengaturan jaringan dari port Anda, VLANs, partisi IB, dan grup IP Multipathing 

(IPMP). Pilih Configuration > Network > Confoguration. Halaman 

Configuration menampilkan daftar dari Devices, Datalinks, Interfaces dengan 

tombol – tombol untuk administrasi.  

Gambar 3.45 Langkah - langkah Menampilkan Pengaturan Jaringan 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.5.9  Mengidentifikasi Komponen Piranti Keras 

  

  

 

  

 

 Memilih menu Maintenance > Hardware pada BUI untuk melihat 

representasi visual dari komponen sistem, memberikan kesempatan untuk 

mengidentifikasi dan menempatkan komponen piranti keras secara visual dan 

memverifikasi statusnya. Ikon berwarna hijau mengindikasikan status yang baik, 

warna kuning terdapat kesalahan, dan abu-abu bahwa komponen tersebut tidak 

ada. Terdapat ikon pada sebelah kanan atas untuk mematikan atau menyalakan 

kembali sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.46 Langkah - langkah Mengidentifikasi Komponen Piranti Keras 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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Ketika Anda memilih ikon Show Details (3) maka akan muncul halaman detail 

seperti di bawah ini : 

 

     

 Pada gambar di atas terdapat gambar komponen piranti keras secara 

visual, Anda dapat memilih tampilan gambar sesuai yang dinginkan dengan 

mengklik nama dari tampilan (TOP, BACK, FRONT). Ketika Anda memilih 

komponen yang diinginkan, maka detail informasi akan ditampilkan pada bawah 

layar. Informasinya berisi pembuat komponen, model komponen, nomor serial, 

ukuran/kecepatan, nomor bagian, dan nomor revisi. 

3.5.10  Sistem Perawatan 

 Untuk melakukan perawatan pada sistem, dapat menggunakan menu 

Maintenance > System. Menu ini dapat digunakan untuk : 

• Memperbaharui atau rollback  piranti lunak sistem 

• Backup konfigurasi sistem 

• Restore konfigurasi awal sistem 

• Membuat sebuah diagnosa dan meunggah pada Oracle support 

Gambar 3.47 Tampilan Detail 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.5.11  Backup Konfigurasi  

 Membuka tampilan menu Maintenance > System, kemudian mengklik 

ikon tambah pada Configurations  

 

 

 

 

Sebuah proses backup konfigurasi akan membackup : 

• Pengaturan jaringan 

• Pengaturan layanan 

• Pengguna dan roles 

• Pengaturan peringatan 

Tetapi tidak termasuk dengan : 

• Data pengguna. Data penguna Anda harus dibackup terpisah dengan 

menggunakan piranti lunak NDMP, snapshots, dan/atau replikasi 

• Metadata yang secara langsung terhubung dengan data pengguna, seperti 

jadwal snapshot, pengaturan kompresi, dsb. 

• Analytics dan logs 

• Piranti lunak sistem 

Gambar 3.48 Langkah - langkah Backup Konfigurasi 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration 
Student Guide) 
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 Untuk memulai proses backup dengan mengklik tombol Backup dan 

Anda akan mendapatkan tampilan untuk memberikan komentar deskripsi tentang 

proses backup.  

3.5.13  Integrasi dengan Oracle Support 

 Oracle Auto Service Request (ASR) secara otomatis akan membuat 

pengaduan untuk kerusakan piranti keras. ASR dapat diaktifkan dengan 

menggunakan layanan Phone Home dan menggunakan management network 

untuk akses ke internet. 

  

  

 ASR merupakan fitur Oracle Support Service yang aman, mudah 

diinstall, yang memberikan pengaduan otomatis ketika komponen piranti keras 

mengalami kerusakan. 

Gambar 3.49 Langkah - langkah Integrasi Oracle Support 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.5.14  Arsitektur Exalogic Network File System  

    

   

 

 

 

 

 

 

 NFS merupakan protokol sistem file terdistribusi yang dikembangkan 

oleh Sun Microsystems. NFS mengijinkan pengguna pada komputer clients untuk 

mengakses file melalui jaringan sama seperti mengakses melalui media 

penyimpanan lokal. Ada dua versi NFS yaitu : 

• NFS v3 : 

1. Stateless protokol. NFS tidak menjaga state antar requests 

2. Menggunakan alamat IP clients untuk menjaga penguncian file 

Gambar 3.50 Arsitektur Exalogic Network FIle System 
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3. Dapat menyebabkan masalah ketika proses dinyalakan kembali di 

node yang berbeda  

• NFS v4 : 

1. Conversational / stateful protokol. Sebuah clients NFS memperoleh 

ID clients yang diberikan selama tahap negosiasi awal dan 

menggunakannya untuk semua request berikutnya. 

2. Tidak menggunakan alamat IP kien untuk penguncian file 

3. Menganggap layanan direktori pusat seperti NIS atau LDAP 

4. Disarankan ketika menggunakan fitur migrasi FMW 

3.5.15  Konfigurasi NIS pada Media Penyimpanan 

Network Information Service (NIS) adalah nama layanan dari pengelolaan 

terpusat. Pengguna NIS juga dapat diberikan hak sebagai administrator. Domain 

NIS digunakan oleh clients NIS untuk mengalokasikan server NIS yang sesuai. 

Sebuah jaringan diperbolehkan terdiri dari beberapa server NIS. Tiap server akan 

melayani domain yang berbeda-beda, atau beberapa server dapat melayani domain 

NIS yang sama. Satu server NIS akan bertindak sebagai master dan yang lain 

sebagai slave. Server slave memiliki data NIS yang telah disalin dan menerima 

salinan dari server master NIS kapanpun perubahan dilakukan. 

 

 

 

Gambar 3.51 Langkah - langkah Konfigurasi NIS pada Media Penyimpanan 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.5.16  Konfigurasi Lightweight Directory Access Protokol pada Media 

Penyimpanan 

 LDAP adalah sebuah layanan direktori untuk memusatkan pengelolan 

pengguna, grup, hostname, dan sumber daya lainnya (objek). Tingkatan paling 

atas dari direktori LDAP adalah base DN. Base DN dapat berbentuk apapun, 

contohnya : 

• Sebuah domain (dc=com) 

• Sebuah nama organisasi (o=Acme Corp) 

• Sebuah nama organisasi dengan Negara (o=Acme Corp,c=India) 

 

Gambar 3.52 Langkah - langkah Konfigurasi LDAP 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

Base search DN : nama dari objek dasar, tempat awal untuk pencarian direktori. 

Search scope : untuk membatasi objek pada pencarian, entah itu pencarian 

langsung pada objek satu tingkat di bawah objek dasar yang dicari (one-level) atau 

semua objek di bawah objek dasar pencarian (subtree). 
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Authentication method : metode yang digunakan untuk otentikasi perangkat ke 

server LDAP. Terdapat beberapa pilihan : Simple (RFC 4513), SASL/DIGEST-

MD5, dan SASL/GSSAPI. 

Bind credential level : pengenal digunakan untuk mengotentikasi perangkat ke 

server LDAP. Anynomous menyebabkan appliance hanya dapat mengakses data 

yang tersedia untuk semua orang. Proxy mengarahkan layanan untuk terhubung 

melalui akun yang diperbolehkan. Self mengotentikasi menggunakan otentikasi 

lokal, tetapi hanya dapat digunakan dengan metode SASL/GSSAPI. 

Proxy DN and Password : Memberikan nama akun yang digunakan untuk 

otentikasi proxy dan passwordnya. 

Schema definition : mengijinkan administrator untuk mengubah descriptor dan 

pemetaan kelas objek untuk pengguna dan grup. 

Servers : daftar dari server LDAP yang dapat digunakan. Jika  hanya satu server 

yang ada, maka server tersebut yang akan digunakan dan layanan LDAP tidak 

akan tersedia jika server rusak. Jika terdapat beberapa server, server tersebut 

kemungkinan digunakan kapanpun tanpa pemilihan. Jika terdapat server yang 

rusak, server lain pada daftar akan digunakan. 

3.5.17  Konsep Shared Storage 

 

 

 

 

 

Gambar 3.53 Diagram Konsep Shared Storage 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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 Setiap media penyimpanan dapat memiliki beberapa pool, dan setiap 

pool dapat diberikan kepemilikan yang independent dalam sebuah cluster. Ketika 

banyak pool yang diberikan, membuat pool dengan karakteristik redudansi yang 

sama dengan pool master sangat tidak disarankan.  

 

3.5.18  Exalogic Storage Pool 

 Exalogic pool direplikasi, setiap disk akan otomatis direplikasikan dari 

disk lainnya. Beberapa pool tidak didukung oleh Exalogic. Untuk melihat status 

dan konfigurasi Exalogic pool melalui menu Configuration > Storage. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel  3.10 Konsep Media Penyimpanan Bersama 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.5.19  Membuat Project 
1. Pilih Shares 

2. Pilih Projects 

3. Klik tombol tambah untuk membuat project baru 

4. Masukkan nama project 

5. Pilih menu General dari project baru 

6. Mengkonfigurasi pengaturan awal  

• Quota : menentukan batasan maksimum dari jumlah total ruang 

yang dikonsumsi oleh semua sistem file  

Gambar 3.54 Tampilan Exalogic Storage Pool 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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• Read-only : isi dari sistem file yang tidak dapat dimodifikasi. 

Pengaturan ini tidak mempengaruhi kemampuan untuk mengubah 

nama, menghancurkan, atau mengubah properti dari sistem file.  

• User : pemilik dari direktori root dan dapat ditetapkan sebagai user 

ID atau username  

• Group : grup dari direktori root dan dapat ditetapkan sebagai grup 

ID atau nama grup  

• Permissions : hak standar dari UNIX (read/write/execute_ dari 

direktori root. 

• Share mode : menentukan apakah project ini hanya dapat dibaca, 

dibaca dan tulis, atau tidak. 

• Anonymous user mapping : Kecuali pilihan "root", yang berlaku 

hanya untuk clients tertentu, root pada clients diperlakukan sebagai 

pengguna yang tidak dikenal 

 

Gambar 3.55 Langkah - langkah Membuat Project 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.5.20  Membuat Share 

 Share merupakan bagian dari sebuah project yang dapat memiliki 

pengaturan lokal atau dapat mewarisi pengaturannya dari project induknya. 

Secara otomatis, pada awalnya share akan mewarisi semua property dan nilainya 

dari project induk.  Langkah – langkah dalam pembuatan share adalah  

1. Akses sebuah project 

2. Klik menu Shares 

3. Tekan tombol tambah untuk membuat sistem file bersama yang baru 

4. Berikan nama pada share. Mengubah pengaturan lainnya : 

• Data Migration Source : sistem file akan menyalin sistem file 

yang sudah ada, entah lokal atau dari NFS lain 

• Case sensitivity : mengontrol direktori apakah case-sensitive atau 

tidak 

Gambar 3.56 Langkah - langkah Membuat Project 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.5.21  Mengatur Quota 

Anda dapat mengatur ukuran masksimum dari semua share dalam satu 

project atau hanya satu share dengan menu Shares > General  

 

 

 

 File sistem tidak pernah secara ekplisit memberikan ukuran yang pasti 

dan hanya memakai ruang yang dibutuhkan. Pendekatan ini memberikan 

fleksibilitas yang maksimum dan kesederhanaan pengelolaan ketika pengguna 

dipercaya untuk melakukan hal yang benar. Sebuah quota merupakan batas pada 

jumlah ruang yang dapat dikonsumsi oleh entitas tertentu. Ketika seorang 

pengguna mencoba untuk memasukkan data baru dan mendapatkan pesan 

Gambar 3.57 Langkah - langkah Membuat Share 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 

Gambar 3.58 Langkah - langkah Mengatur Quota 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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kesalahan, dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu sistem file penuh atau karena 

quota atau tempat penyimpanan sudah penuh. 

3.5.21  Membatasi Akses ke Share 

Anda dapat membatasi akses ke sebuah share dengan mengatur : 

• File standar UNIX 

• Pengecualian NFS berdasarkan alamat IP clients atau DNS 

Pembatasan akses melalui menu Shares > Protokols akan tampil 

seperti gambar di bawah ini  

 

 

 

 

 

 Ketika seorang clients mencoba untuk mengakses share, akses tersebut 

akan diberikan sesuai dengan pengecualian pertama pada daftar yang sesuai 

dengan clients. Clients dapat ditentukan dengan menggunakan salah satu dari tiga 

tipe berikut : 

• Host (FQDN) ot Netgroup : Seorang clients yang alamat IPnya merujuk 

pada nama atau netgroup yang terdiri dari nama ke alamat IP clients yang 

dirujuk. Contohnya exl01cn01.mydomain.com 

• DNS Domain : semua alamat IP clients merujuk pada nama akhir, 

misalnya mydomain.com 

• Network : semua clients yang alamat IPnya ada di dalam subnet IP. 

Contohnya 192.168.20.0/22 

Gambar 3.59 Langkah - langkah Membatasi Akses ke Share 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.5.22  Konfigurasi NIS pada LINUX 

1. Ubah file konfigurasi /etc/idmapd.conf. Tentukan nilai dari domain NIS. 

Nilai ini harus sama dengan domain yang ada pada server NIS. 

2. Restart layanan rpcidmapd : service rpcidmapd restart 

3. Perbaharui file konfigurasi /etc/yp.conf. Memasukkan nilai domain yang 

sama dengan lokasi server NIS. 

4. Tentukan nama domain NIS untuk pengguna yang sedang login 

menggunakan perintah : domainname 

5. Ubah file konfigurasi /etc/nsswitch.conf. Menambahkan “nis” pada baris 

yang ditunjukkan pada gambar dibawah 

6. Restart layanan pdcidmapd sekali lagi 

7. Restart layanan ypbind : service ypbind restart 

8. Tambahkan ypbind ke urutan booting : chkconfig ypbind on. 

 

Gambar 3.60 Tampilan Command-line Layanan ypbind 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 

3.5.23  Mounting sebuah Share NFS 

Mount yang dilakukan pada UNIX memiliki beberapa pilihan : 

• Bg : jika percobaan mount yang pertama gagal, cobalah mengulang 

kembali di background. Setelah operasi mount dipindahkan ke 
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background, semua mount berikutnya pada server NFS yang sama akan 

berjalan pada background sesegera mungkin, tanpa percobaan pertama 

untuk mount.  

• Hard/soft : menentukan apakah program yang menggunakan sebuah file 

melalui koneksi NFS harus dihentikan dan menunggu server kembali 

tersedia atau harus menampilkan pesan kesalahan. 

• Intr : memperbolehkan request NFS untuk diinterupsi apabila server 

mengalami kerusakan atau tidak dapat dijangkau. 

• Rsize / wsize : pengaturan ini meningkatkan kecepatan komunikasi NFS 

untuk membaca (rsize) dan menulis (wsize) dengan mengatur ukuran blok 

data yang lebih besar, dalam bytes. Untuk NFSv2 dan NFSv3, nilai awal 

dari kedua parameter adalah 8192. Tetapi untuk NFSv4 bernilai 32768. 

• Tcp/udp : menspesifikasikan bahwa mount NFS menggunakan protokol 

TCP atau UDP. 

3.5.24  Command-line Interface pada Media Penyimpanan 

CLI menggunakan SSH untuk terhubung ke media penyimpanan. Untuk 

mengelola, Anda harus masuk sebagai root. Ketika masuk pada CLI, CLI akan 

menampilkan sebuah tampilan yang terdiri dari hostname, diikuti ‘:’, diikuti ‘>’. 

Prinsip utama pada CLI adalah konteks  dimana semua perintah dieksekusi. 

Konteks menentukan elemen sistem mana yang dapat dikelola, dan mana perintah 

yang tersedia.  
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Tabel  3.11 Perintah CLI 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

Gambar 3.61 Tampilan Command-line pada Media Penyimpanan 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.5.25 Topologi Penyimpanan Oracle Fusion Middleware  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oracle merekomendasikan bahwa Anda harus : 

• Mengkonfugrasikan penyimpanan project : 

• Untuk setiap instalasi FMW yang terpisah 

• Untuk mengisolasikan data untuk unit bisnis yang berbeda atau domain 

Membuat share pada project untuk : 

• Instalasi produk dan biner 

• Domain WebLogic 

• Konfigurasi WebLogic Node Manager 

• Log Weblogic JMS dan transaksi 

 Jika mesin Exalogic Anda akan menjadi host bagi aplikasi yang 

membutuhkan versi produk FMW yang berbeda, Oracle merekomendasikan Anda 

untuk membuat project secara terpisah pada media penyimpanan untuk setiap 

versi dan kemudian membuat project tersebut tersedi untuk semua node. Untuk 

Gambar 3.62 Topologi Media Penyimpanan FMW 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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kebanyakan produk FMW, termasuk WLS, node hanya diberikan akses untuk 

membaca ke project yang telah dibuat. 

 

3.6  Konfigurasi Jaringan 

3.6.1  Jaringan Compute Node Awal 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Sejak awal, setiap node Exalogic dibuat dengan satu antarmuka EoIB 

untuk satu eksternal LAN (jaringan clients), dan dinamakan bond1. Switch 

pengelola Ethernet terhubung ke port NET0 pada node, port NET0 pada media 

penyimpanan, dan juga port pengelolaan dari gateway switch InfinBand. Pada 

node, koneksi ini ditampilkan pada sistem operasi dengan antarmuka jaringan 

“eth”, seperti eth0.  

 

 

 

Gambar 3.63 Jaringan Node 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.6.2  Topologi Jaringan Eighth-Rack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NM2-GW merepresentaikan sebuah Sun Network QDR InfiniBand 

Gateway Switch. Setengah dari node dikoneksikan dengan port yang aktif ke 

gateway switch pertama dan port pasif ke gateway switch yang kedua. Setengah 

lainnya akan dikoneksikan dengan port aktif ke gateway switch kedua dan port 

pasif ke gateway switch pertama. Koneksi ini digunakan untuk ketersediaan yang 

tinggi dan tujuan pendistribusian beban.  

 Aplikasi berjalan pada compute node berkomunikasi dengan aplikasi 

pada compute node lain dengan menggunakan jaringan InfiniBand. Mesin 

Exalogic dapat menghubungkan ke jaringan luar, termasuk sebuah database pada 

mesin diluar mesin Exalogic, melalui gateway Ehternet InfiniBand-to-10Gb 

menggunakan (EoIB). Setiap konfigurasi mesin Exalogic terdiri dari sedikitnya 

dua gateway yang juga berperan sebagai switch InfiniBand yang mengkoneksikan 

semua compute node dan Sun ZFS Storage 7320 dalam mesin Exalogic. 

Gambar 3.64 Topologi Jaringan Exalogic Eighth-Rack 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 Oracle training..., Farica Perdana Putri, FTI UMN, 2013



3.6.3  Topologi Jaringan Quarter-Rack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.4  Topologi Jaringan Half-Rack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.65 Topologi Jaringan Exalogic Quarter-Rack 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

Gambar 3.66 Topologi Jaringan Exalogic Half-Rack 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.6.5  Topologi Jaringan Full-Rack 

 

3.6.6  Topologi Jaringan Multi-Rack 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.67 Topologi Jaringan Exalogic Full-Rack 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

Gambar 3.68 Topologi Jaringan Exalogic Multi-Rack 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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 Sebelum memasang kabel pada multi-rack, Anda harus terlebih dahulu 

mematikan mesin Exalogic dan mesin Exadata Database. Juga berhati-hati ketika 

Anda menangani kabel InfiniBand. Kabel InfiniBand sangat rapuh. 

3.6.7  Konektivitas Exalogic dan Exadata 

 Rak Exalogic dan Exadata dirancang untuk dapat terkoneksi secara 

mudah dengan menggunakan kabel InfiniBand. Anda dapat mengkoneksikan 

sampai delapan full-rack Exalogic dan Exadata tanpa switch piranti keras 

InfiniBand tambahan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.69 Topologi Jaringan Exalogic Quarter-Rack dan Exadata Quarter-
Rack 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

Gambar 3.70 Topologi Jaringan Exalogic Full-Rack dan Exadata Full-Rack 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.6.8  Status LEDs 

  

 

 

 

 

 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 

Guide) 

 Status LED digunakan pada banyak komponen pada rangka switch yang 

mengindikasikan status dari komponen. Status LED dari sumber tenaga dan kipas 

dilokasikan didepan rangka switch.  

• Ketika sumber tenaga OK, LED berwarna hijau. Ketika menyala, 12V DC 

akan dialirkan. 

• Ketika LED berubah menjadi kuning, ketika menyala, sebuah kerusakan 

akan segera terdeteksi pada sumber tenaga dan akan dimatikan. 

• LED Sumber AC berwarna hijau maka tidak terjadi kerusakan pada 

apapun. 

• Ketika terjadi kesalahan pada kipas maka LED akan berubah menjadi 

kuning. 

3.6.9  Command-line Interface pada IB-Switch 

 Sama seperti pada media penyimpanan, pada IB-Switch juga 

menggunakan SSH untuk koneksi ke switch melalui jaringan pengelola. Masuk 

Gambar 3.72 Status LED Tampilan : 
Depan 

Gambar 3.71 Status LED Tampilan : 
Belakang 
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sebagai root dengan password welcome1 dan menjalankan perintah passwd 

untuk memodifikasi pengaturan awal.  

 

 

  Perintah InfiniBand digunakan untuk mengawasi dan mengontrol 

banyak aspek dari struktur InfinBand. Perintah ini juga berjalan dari controller. 

Hanya root dari controller yang dapat menjalankan perintah InfiniBand. 

3.6.10  Mengamati  Piranti Keras 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Perintah version menampilkan versi piranti keras dan piranti lunak, 

seperti informasi tanggal gateway dan management controller. Perintah 

showunhealthy menampilkan daftar komponen switch yang terlihat memiliki 

Gambar 3.73 CLI pada IB-Switch 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 

Gambar 3.74 Command-line untuk Mengamati Piranti Keras 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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masalah. Perintah env_test diatas akan menampilkan piranti keras dan 

pengecekan gateway. Hasilnya merupakan nilai dari tegangan listrik dan 

temperatur dan pesan kesalahan. Perintah – perintah lainnya adalah : 

• checkpower 

• checkvoltages 

• showtemps 

• getfanspeed 

• connector 

• checkboot 

3.6.11  Mengamati Status Koneksi 

 

 

 

 

 

 

 

 Perintah listlinkup akan menampilkan link dan status up/down 

dari port pada switch chip. Sedangkan perintah ibhosts  atau ibportstate  

akan menampilkan daftar dari semua node pada topologi InfiniBand. Jika Anda 

ingin menampilkan lebar link dan kecepatan port pada switch, seperti enabled, 

disabled, reset. Perintah ini juga dapat menetapkan kecepatan dari port 

InfiniBand. 

Gambar 3.75 Command-line untuk Mengamati Status Koneksi 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.6.12  Konsep Subnet Manager  

Exalogic Subnet Manager memiliki beberapa tugas, yaitu : 

• Menemukan dan mengamati topologi jaringan  

• Memberikan ID ke setiap endpoint pada jaringan 

• Menghitung dan memprogram rute dan partisi tabel 

 Jaringan InfiniBand biasanya memiliki lebih dari satu SM, tetapi hanya 

satu SM yang aktif pada suatu waktu. Subnet Manager yang aktif merupakan 

master SM, dan yang lainnya hanya sebagai SM cadangan. Jika master SM mati 

atau rusak, sebuah SM cadangan akan menjadi master SM secara otomatis. Ketika 

beberapa swtich menjalankan SM, dapat terjadi : 

• Satu switch ditetapkan menjadi master dan yang lain sebagai cadangan 

• Setiap switch dapat diberikan prioritas numerik (0-15) 

 

 

 

 

 

 Jika Anda menghubungkan sebuah mesin Exalogic dengan sebuah 

mesin database Exadata, pastikan bahwa SM berjalan pada semua switch 

InfiniBand. Anda harus mengkonfigurasi master SM untuk berjalan hanya pada 

spine switch.  

 

 

 

Gambar 3.76 Topologi Subnet Manager 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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Tabel dibawah ini merupakan rekomendasi penggunaan Subnet Manager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.13  Mengamati Subnet Manager 

 Perintah yang digunakan untuk menampilkan hostname atau alamat IP 

dari switch pada jaringan dimana master SM berjalan adalah getmaster. Anda 

membutuhkan untuk memindahkan master SM dari leaf switch ke spine switch 

ketika Anda menghubungkan lebih dari satu mesin Exalogic. Pemindahan master 

SM tidak akan mempengaruhi jaringan InfiniBand.  Jika Anda ingin menentukan 

status dan prioritas SM lokal secara cepat Anda dapat menggunakan perintah 

sminfo. 

Tabel 3.12 Penggunaan Subnet Manager 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

Gambar 3.77 Command-line untuk Mengamati Subnet Manager 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.6.14  Antarmuka Fabric Monitor  

 Dengan menggunakan Fabric Monitor, Anda dapat mengamati secara 

visual status dari gateway, switch, dan penghubung melalui antarmuka berbasis 

web. Fabric Monitor dapat diakses dari antarmuka web ILOM pada switch 

dengan cara 

1. Mengakses antarmuka browser ILOM pada jaringan pengelola. Kemudian 

login sebagai root pada switch. 

2. Klik tab Switch/Fabric Monitoring Tools dan kemudian mengklik 

Launch Fabric Monitor. 

3. Antarmuka bagian atas  akan menampilkan grafik yang interaktif yang 

merepresentasikan LED dan port pada switch. Sedangkan, pada bagian 

bawah akan menampilkan detail dari piranti keras dan informasi IB 

tentang switch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab Sensor Info menampilkan pembacaan terakhir sensor piranti keras pada 

switch sumber tenaga dan kipas, termasuk tegangan listrik dan temperatur.  

Gambar 3.78 Antarmuka Fabric Monitor 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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Tab IB Performance menampilkan status dan ketersediaan bandwith pada port 

switch dengan menggunakan tabel. Dengan mengklik nama kolom, informasi pada 

tabel akan diurutkan berdasarkan nama kolom, entah itu terurut dari yang terkecil 

atau yang terbesar.  

Tab IB Port Map menampilkan informasi tentang perangkat yang berada pada 

switch dengan menggunakan format tabel.  

Tab Subnet Manager menampilkan pengaturan Subnet Manager untuk switch, 

termasuk apakah Subnet Manager tersebut master atau bukan, juga menampilkan 

prioritas dari Subnet Manager. 

3.6.15  Mengamati Koneksi IB 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada diagram panel bagian belakang menampilkan konektor yang 

tersedia dan statusnya dengan menggunakan grafik. Diagram menampilkan 

manajemen controller dari alamat IP, tempat dari konektor, dan nama dari 

masing-masing konektor. Ketika kabel dihubungkan ke tempat konektor, 

terbentuklah sebuah koneksi. Koneksi itu akan ditampilkan pada diagram sebagai 

persegi berwarna abu-abu, dengan tiga atau empat indikator kecil. Memindahkan 

Gambar 3.79 Konektivitas IB 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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kursor ke sebuah indikator, dan mengklik indikator tersebut, akan muncul 

informasi tambahan tentang indikator atau koneksi.  

 Pada diagram panel, terdapat 32 tempat dimana InfiniBand ditampilkan, 

dan diberi nama 0A sampai 15A dan 0B sampai 15B. Ketika konektor secara fisik 

terdapat pada tempat InfiniBand, tempat tersebut akan berubah warna dari persegi 

hitam menjadi abu-abu dengan tiga indikator.  Memindahkan kursor ke sebuah 

indikator berwarna orange atau merah akan muncul informasi tambahan tentang 

alasan untuk status tersebut. Indikator yang berada di tengah akan berwarna 

orange ketika link berada pada kecepatan yang lebih lama daripada QDR, seperti 

SDR atau DDR. Indikator sebelah kanan akan berwarna merah ketika terdapat 

kesalahan pada link. 

3.6.16  Mengamati Koneksi Gateway 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada gambar di atas menampilkan empat tempat gateway, diberi nama 

0A, 1A, 0B, dan 1B. Ketika konektor secara fisik berada pada tempat gateway, 

tempat tersebut akan berubah warna dari hitam menjadi abu-abu dengan empat 

indikator. Tiap indikator tersebut merepresentasikan satu dari empat port yang 

tersedia untuk koneksi. Persegi yang berada pada sebelah kiri dari koneksi 

Gambar 3.80 Konektivitas Gateway 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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gateway adalah indikator BX, yang menampilkan status dari koneksi switch 

internal. Ketika kita mengarahkan kursor ke indikator BX akan menampilkan 

informasi tentang port BridgeX. 

3.6.17  Multi-Tenancy 

Exalogic mendukung beberapa teknologi jaringan untuk : 

• Mengisolasikan pertukaran data untuk grup node yang berbeda 

• Membatasi database dan sistem eksternal lainnya yang dapat diakses oleh 

compute node 

 

 

 

 

 

 

 VLANs dan IB partitions merupakan lapisan kedua entitas, 

dibandingkan dengan IP Subnets yang merupakan lapisan ketiga. Hubungan one-

to-one sering terjadi antara VLAN dan IP Subnets, walaupun memungkinkan 

untuk memiliki banyak subnet pada satu VLAN atau memiliki satu subnet yang 

berada pada beberapa VLAN. Pembuatan VLAN mungkin diperlukan pada switch 

Exalogic jika Anda ingin menghubungkan ke database eksternal yang jaringan 

telah konfigurasikan dengan VLAN. Sebagai tambahan, VLAN bisa menjadi 

teknik untuk mengisolasikan pertukaran data dari database dalam Data Center 

atau pada beberapa Data Center. 

 

Tabel  3.13 Multi-Tenancy 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.6.18  Partisi Subnet 

IP subnet memperbolehkan host pada jaringan lokal yang sama dipisahkan 

dari yang lain dan dikonfigurasikan pada level sistem operasi dengan 

menggunakan subnetmask. 

 

 

 

 Ketika merencanakan sebuah pengembangan Exalogic pada beberapa 

compute node, gunakanlah subnetmask yang memberikan rentang alamat IP yang 

sesuai untuk melengkapi semua server pada grup node target. Terkadang terdapat 

sebuah aplikasi dari satu departemen membutuhkan untuk berkomunikasi dengan 

aplikasi pada departemen lain, yang berada pada compute node yang berbeda. 

Untuk melakukan hal ini, Anda harus menetapkan IP subnet lain yang semua 

target compute node merupakan anggota dati subnet tersebut. 

3.6.19  Virtual LAN (VLAN) 

Sebuah VLAN adalah pengelompokkan koneksi jaringan Ethernet yang 

dapat berkomunikasi dengan yang lain. VLAN di ditempatkan pada port tertentu 

pada sebuah switch dan diberikan sebuah ID numerik. 

 

 

 

 

Gambar 3.81 Topologi Partisi Subnet 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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 Ketika sebuah jaringan Ethernet ingin berkomunikasi satu sama lain, 

jaringan-jaringan tersebut harus berada dalam satu VLAN, seperti pada gambar 

VLAN 10 untuk dua jaringan yang ingin berkomunikasi, tetapi ketika dua 

jaringan yang ingin berkomunikasi berada pada VLAN yang berbeda, kedua 

jaringan tersebut tidak dapat berkomunikasi. 

Bagaimana cara untuk menetapkan sebuah port pada VLAN? Jika 

jaringan clients Anda menggunakan VLAN, Anda harus memberikan ID pada 

VLAN Anda ke port gateway yang sesuai dengan cara :  

  

 

 

 

Gambar 3.82 Topologi Virtual LAN 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

Gambar 3.83 Command-line untuk melihat VLAN 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 

Gambar 3.84 Command-line untuk Melihat VLAN 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.6.20  Konfigurasi VNIC 

Sebuah virtual NIC atau VNIC akan memetakan sebuah konektor 

Ethernet pada Sun Network QDR InfiniBand Gateway Switch ke sebuah 

antarmuka jaringan dalam compute node. Sebuah VNIC dikonfigurasikan pada 

gateway switch dan diberikan sebuah alamat MAC palsu. VNIC secara otomatis 

muncul pada sistem operasi node sebagai antarmuka jaringan yang baru. Untuk 

ketersediaan yang tinggi, konfigurasikan sebuah VNIC pada kedua switch.  

 

 

 

 Antarmuka jaringan pada node yang dibuat sebagai hasil dari 

pembuatan VNIC pada Sun Network QDR InfiniBand Gateway Switch 

menggunakan penamaan ethX untuk Oracle Linux. Pada Oracle Solaris 

menggunakan eoibX. Satu atau lebih VNIC dapat digunakan untuk sebuah node. 

Jika lebih dari satu VNIC digunakan, VNIC tersebut dapat berada pada konektor 

yang berbeda pada Sun Network QDR InfiniBand Gateway Switch yang sama. 

3.6.21  Mengamati VNIC 

 Hasil dari perintah showvnics adalah nama dari port gateway, nama 

node, alamat MAC, parititon key, dan VLAN yang diasosiasikan dengan VNIC. 

 

 

 

 

Gambar 3.85 Konfigurasi VNIC 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.6.22  Partisi InfiniBand 

 

 

 

 Partisi InfiniBand mendefinisikan sekelompok node InfiniBand yang 

berkomunikasi dengan yang lain. Anda dapat menggunakan partisi IB untuk 

meningkatkan keamanan dengan mengimplementasikan isolasi jaringan pada 

InfiniBand di mesin Exalogic. Sebuah node InfiniBand dapat menjadi anggota dari 

beberapa partisi. Partition key merupakan sebuah 16bit hexadecimal yang 

merupakan paritisi yang unik, Ketika sebuah paket sampai pada sebuah node, 

partition key pada paket dicocokkan dengan konfigurasi SM. Validasi ini 

mencegah sebuah node untuk berkomunikasi dengan node lain diluar partisi.  

Gambar 3.87 Topologi Pastisi InfiniBand 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

Gambar 3.86 Command-line untuk Mengamati VNIC 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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 Pada gambar, terdapat dua partisi : 0xfff0 dan 0xfff1. Empat node yang 

berbeda dihubungkan ke IB, dan setiap node diberikan ID port unik (111-114). 

Nodes 111 dan 112 dapat berkomunikasi satu sama lain karena keduanya 

menggunakan partisi yang sama dan keduanya merupakan anggota dari partisi 

tersebut. Node 113 dan 114 tidak dapat berkomunikasi karena node 114 buka 

merupakan anggota dari partisi 0xfff1. 

 

 

 

 Seorang limited member hanya dapat berkomunikasi dengan full 

member pada partisi yang sama, tetapi full member dapat berkomunikasi dengan 

anggota manapun pada partisi yang sama. Limited member memiliki nilai 0 dan 

full member bernilai 1. Ketika sebuah partition key dibuat, hanya 15bit. Setelah 

tipe keanggotaan sudah ditetapkan, akan berubah menjadi 16bit.  

3.6.23  Mengubah Partisi 

Pada awal konfigurasi, semua node dapat berkomunikasi karena semua 

port adalah full member, untuk mengubah tipe dari anggota menggunakan 

smpartition. 

 

 

 

Gambar 3.88 Topologi Kenaggotaan Partisi IB 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

Gambar 3.89 Command-line untuk Mengubah Partisi 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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 Perintah modify digunakan untuk mengubah tipe keanggotaan untuk 

satu atau lebih port pada partisi yang ada. Contoh di atas ingin mengubah default 

partition. –n menspesifikasikan nama partisi. Default merupakan 0xffff.  

 -port digunakan untuk menspesifikasian daftar port . ALL_CAS 

merupakan tipe keanggotaan awal untuk semua koneksi switch ke host. Berbeda 

dengan ALL_SWITCHES, yang menspesifikasikan keanggotaan awal untuk 

semua koneksi switch ke switch. –m berarti membership. 

3.6.24  Membuat Partisi Baru 

 

 

 

 

 

 

 Menggunakan perintah create untuk membuat sebuah partisi, diikuti 

partition key, nama, dan tipe. Jika hanya nama yang dicantumkan, partition key 

yang tersedia akan dipilih untuk partisi baru. Menghapus seluruh partisi dengan 

perintah delete. 

 Perintah add  untuk menambahkan satu atau lebih port GUID ke partisi 

yang ada. Beberapa GUID dipisahkan oleh spasi. Jika port ditambahkan tanpa 

memberikan tipe keanggotaan, maka tipe keanggotaan awal akan dberikan pada 

port tersebut. Perintah remove untuk menghapus satu atau lebih port dari partisi. 

Sedngkan perintah list  untuk melihat partisi yang ada. Jika Anda hanya  ingin 

melihat partisi yang aktif menggunakan perintah list active  dan perintah 

Gambar 3.90 Command-line untuk Membuat Partisi Baru 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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list modified  untuk melihat partisi yang aktif setelah Anda menyimpan 

sebuah transaksi. 

3.6.25  Batasan Partisi 

 Jika Anda menghubungkan mesin Exalogic dengan Exadata Database 

pada InfiniBand yang sama, Anda harus menggunakan partisi awal untuk 

pertukaran data antar Exalogic dengan Exadata. Setelah konfigurasi partisi baru 

telah disimpan dengan menggunakan perintah smpartition pada master SM. 

Namun, semua switch yang mempunyai SM yang aktif harus dijalankan dan dapat 

berkomunikasi dengan switch gateway untuk perubahan pada konfigurasi paritisi. 

Batasan untuk jumlah partisi untuk masing-masing port adalah 128 termasuk 

partisi awal.  

3.6.26  Multiple Adresses vs Multiple Ports 

Untuk menjalankan server WebLogic pada sebuah node, setiap tipe 

komunikasi harus mempunyai kombinasi port/IP yang unik. Oracle 

merekomendasikan untuk memberikan setiap server alamat IP yang unik dan 

nomor port yang sama.   

  

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 

Guide) 

 

 

 

Gambar 3.92 Multiple Ports 

Gambar 3.91 Multiple 
Addresses 
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3.6.27  Konfigurasi Virtual Address 

ifconfig [interface] [address] netmask [mask] up/down 

arping [ -AbDfhqUV] [ -c count] [ -w deadline] [ -s source] [-I 

interface] [destination] 

 Penggunaan umum untuk ifconfig mencakup pengaturan antarmuka 

alamat IP dan subnetmask , dan menonaktifkan atau mengaktifkan antarmuka 

yang diberikan. Saat watu booting, sistem operasi menginisialisasikan antarmuka 

jaringan dengan shell scripting ‘#’. Alamat IP dapat secara dinamis ditambahkan 

dan dihapuskan setelah sistem operasi dibooting. Dengan antarmuka jaringan, 

Anda dapat mengkonfigurasikan antarmuka fisik seperti eth0 untuk memiliki 

banyak alamat IP, bahkan alamat IP di kelas IP yang berbeda. Perintah arping  

digunakan untuk menemukan host pada jaringan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.93 Command-line untuk Konfigurasi Virtual Address 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.7  Fusion Middleware pada Exalogic 

3.7.1  Konsep WebLogic 

 

 

 

 

 

 

 

 Domain Oracle WebLogic Server merupakan sebuah pengelompokkan 

dari sumber daya WebLogic Server yang saling berhubungan. Domain terdiri dari 

administration server, yang merupakan pusat dimana Anda  mengkonfigurasi dan 

mengelola semua sember daya pada domain.  Anda dapat menggunakan instalasi 

tunggal Oracle WebLogic Server untuk membuat dan menjalankan beberapa 

domain atau Anda dapat menggunakan beberapa instalasi untuk menjalankan 

sebuah domain. Bagaimana Anda mengatur domain Oracle WebLogic Server 

bergantung pada kebutuhan bisnis.  

 Anda dapat menetapkan beberapa domain berdasarkan tugas dari sistem 

administrasi yang berbeda, batasan aplikasi atau lokasi geografis dari mesin 

dimana server berjalan. Sebaliknya, Anda mungkin memutuskan untuk 

menggunakan satu domain untuk memusatkan semua kegiatan administrasi 

Oracle WebLogic Server. 

 

Gambar 3.94 Arsitektur Fusion Middleware 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.7.2  Tipe Komunikasi WebLogic  

 

 

 

 

 

 

 

3.7.3  Proses Instalasi dan Konfigurasi 

Langkah – langkah untuk menginstal WebLogic sebagai berikut : 

1. Menjalankan installer WLS dan menempatkannya di dalam media 

penyimpanan bersama. Pastikan Anda tidak menggunakan root saat 

menjalankan instalasi. 

2. Menjalankan installer FMW jika diperlukan  

3. Menjalankan FMW Configration Wizard untuk membuat domain baru “ 

• Memilih template yang sesuai 

• Menempatkan domain di dalam media penyimpanan bersama tanpa 

masuk sebagai root 

• Menentukan server, cluster, dan mesin 

• Menggunakan alamat bond0 untuk komunikasi server awal 

4. Menjalankan server administrasi untuk domain 

5. Menggunakan console atau perangkat scripting WLS untuk membuat 

modifikasi tambahan. 

Tabel  3.14 Tipe Komunikasi WebLogic 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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 Exalogic menggunakan media penyimpanan bersana untuk 

memperbolehkan semua instance WebLogic pada Exalogic dapat berbagi instalasi 

produk yang sama. Terdapat dua macam tipe instalasi yaitu Shared dan 

Dedicated. 

 Topologi yang menggunakan instalasi Shared pada semua domain dan 

server menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan instalasi Dedicated. 

Topologi instalasi Shared membuat beberapa produk biner untuk dikelola, 

menyederhanakan pemetaan instance WLS untuk dipakai pada instalasi, dan 

menciptakan konsistensi versi dan tingkat pemeliharaan pada sistem Exalogic. 

Oleh karena itu, instalasi Shared mengakibatkan efisiensi manajemen. 

 Namun, terkadang Anda membutuhkan beberapa instalasi, yang 

masing-masing didedikasikan untuk domain WebLogic atau node tertentu. 

Topologi dengan beberapa instalasi menghasilkan fleksibilitas manajemen, 

terutama ketika pemeliharaan sangatlah penting. Frekuensi pembaharuan dapat 

bervariasi, dan persyaratan pembaharuan dapat mempengaruhi bidang fungsional 

yangberbeda pada produk. Instalasi Dedicated mengharuskan aplikasi dan sistem 

diisolasikan dari aplikasi lain untuk meminimalkan ketergantungan antar aplikasi. 

3.7.4  Installer WebLogic 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel  3.15 Installer WebLogic 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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• Oracle WebLogic Server + Coherence + OEPE Package Installer : 

installer ini adalah sebuah program instalasi yang mengijinkan Anda 

untuk menginstall komponen Oracle WebLogic Server dan Oracle 

Coherence, serta Oracle Enterprise Pack untuk Eclipse. 

• Oracle WebLogic Server + Coherence Package Installer : Installer ini 

adalah sebuah program instalasi yang mengijinkan Anda untuk menginstal 

komponen Oracle WebLogic Server dan Oracle Coherence. 

• Oracle WebLogic Server ZIP installer : distribusi zip untuk Oracle 

WebLogic Server digunakan untuk pengembangan WebLogic Server saja. 

Zip ini dapat dijalankan pada Windows, Linux dan MacOS X. Terdiri dari 

file yang digunakan untuk intalasi dan menjalankan WebLogic Server dan 

tidak dapat digunakan sebagai target instalasi untuk produk FMW lainnya. 

 

 

1. Menentukan direktori Oracle Home Middleware yang akan digunakan 

sebagai direktori utama untuk semua produk Oracle yang diinstall pada 

sistem target.  

Gambar 3.95 Langkah - langkah Menginstall WebLogic 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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2. Typical instalasi termasuk semua komponen server, juga dengan Oracle 

Coherence jika merupakan bagian dari installer. Pilihan ini 

direkomendasikan untuk pengembangan produksi. 

3. Pada beberapa instance, Anda dapat langsung menyetujui path dari 

instalasi produk, pada direktori Middleware. 

 Oracle juga merekomendasikan untuk membuat backup untuk instalasi 

pada tahap ini sebelum instalasi produk FMW tambahan.  

3.7.5  Domain Template 

Domain merupakan unit administrasi dasar dari WebLogic Server yang 

terdiri dari satu atau lebih instance WebLogic, sumber daya yang saling 

berhubungan, layanan yang dikelola, sebagai satu unit. PMW Configuration 

Wizard membuat domain WebLogic berdasarkan templates.  

 

 

 

 

 Domain template mendefinisikan kumpulan dari sumber daya pada 

domain, termasuk komponen infrastruktur, aplikasi, layanan, pilihan kemanan, 

dan pilihan sistem operasi. Anda dapat membuat template ini dari domain yang 

sudah ada menggunakan Domain Template Builder, WLST, atau command-line. 

Setelah itu, Anda dapat membuat domain dari template menggunakan 

Configuration Wizard atau WLST. 

Gambar 3.96 Domain Template 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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1. Jika Anda ingin membuat domain baru, pilih Create a new WebLogic 

domain. Jika Anda ingin menambahkan template lain ke domain yang 

sudah ada, pilih Extend an existing WebLogic domain. 

2. Bergantung pada produk FMW yang telah diinstall, ditampilkan daftar 

dari pilihan template. Untuk domain dasar, pilih template awal.  

3. Menentukan nama folder domain dengan lokasi pada sistem file. Lokasi 

ini harus berada pada media penyimpanan agar mudah bagi node untuk 

berpartisipasi pada domain ini. 

4. Memasukkan username dan password dari domain 

5. Memilih Production Mode yang membutuhkan administrator untuk 

mengotentikasi ketika server menyala atau merubah konfigurasi domain 

 

 

Gambar 3.97 Langkah – langkah Membuat Domain Template 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 

 Oracle training..., Farica Perdana Putri, FTI UMN, 2013



 

 

 

 

 

 

 

 

6. Menentukan administration server untuk domain. 

7. Memasukkan daftar server yang akan berada pada domain ini. Setiap 

server diberikan nama, alamat, dan nomor port. 

 

 

 

 

Gambar 3.99 Langkah - langkah Membuat Domain Template 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 

Gambar 3.98 Langkah - langkah Membuat Domain Template 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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8. Mendefinisikan satu atau lebih cluster dengan menyertakan nama untuk 

setiap cluster.  

9. Memilih server mana yang akan menjadi anggota dari setiap cluster. 

10. Menentukan sebuah mesin untuk setiap node yang akan digunakan untuk 

menjalankan server pada domain. 

11. Menentukan server mana yang akan berjalan pada setiap mesin. 

3.7.6  Migrasi Domain 

Migrasi domain menggunakan pack atau unpack  

 

 

 

 

 

 

 Perintah menyediakan metode alternative untuk membuat sebuah template dari command-       

• Membuat template domain yang berisi snapshot dari semua domain yang 

sedang berjalan. Anda dapat menggunakan template ini untuk pembuatan 

domain baru. 

• Membuat template server yang berisi sekumpulan file pada domain yang 

dibutuhkan untuk membuat hierarki domain server pada mesin terpisah. 

3.7.7  Server Administrasi 

 Domain memiliki script startWebLogic untuk menampilkan 

administration server. Script tersebut akan mengeksekusi script setDomainEnv  

dan script setDomainEnv  akan memanggil script  commEnv  dimana termasuk 

instalasi produk.  

Gambar 3.100 Command-line untuk Migrasi Domain 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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 Anda dapat membuat file boot.properties untuk memulai dan 

menghentikan instance WebLogic Server secara otomatis tanpa harus 

memasukkan credential.  

<domain>/servers/<server>/security/boot.properties 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.101 Diagram Eksekusi Server Administrasi 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

Gambar 3.102 boot.properties 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.7.8  Console WebLogic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.103 Halaman Utama WebLogic 

(Sumber : http://docs.oracle.com/cd/E14981-01/wli/docs1031/rdbmseg/datasource.html) 

Gambar 3.104 Langkah - langkah Mengubah Konfigurasi Domain 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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1. Akses console dari server administrasi domain Anda. 

2. Untuk memodifikasi konfigurasi dari sebuah domain produksi, menekan 

tombol Lock & Edit pada Change Center. 

3. Pada panel Domain Structure Panel, memilih sumber tertentu untuk 

diubah 

4. Parameter disusun ke satu atau lebih tingkatan tab. 

5. Ubah satu atau lebih parameter dan klik Save. 

6. Mengulang proses pengubahan. Setelah selesai klik Activate pada 

Change Center untuk menerapkan semua perubahan. 

3.7.9  Menambah Server  

 

 

 

 

 

 

 

1. Dari panel Domain Structure, klik Environtment > Servers. 

2. Pada panel sebelah kanan, klik tombol New.  

3. Masukkan nama, alamat, dan port untuk server baru. Lalu pilih Yes, make 

this server a member of an existing cluster. 

 

 

Gambar 3.105 Langkah - langkah Menambah Server 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.7.10  Mengubah Keanggotan Mesin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dari panel Domain Structure, klik Environtment > Machines. 

2. Pada panel sebelah kanan, klik tombol New. 

3. Mengklik tab Configuration >  Servers. 

4. Menggunakan tombol Add dan Remove untuk mengubah daftar server 

dengan mesin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.106 Langkah - langkah Mengubah Keanggotaan Mesin  

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.7.11  Mengubah Keanggotaan Cluster 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dari panel Domain Structure, klik Environtment > Clusters. 

2. Pada panel sebelah kanan, klik tombol New. 

3. Mengklik tab Configuration >  Servers. 

4. Menggunakan tombol Add dan Remove untuk mengubah daftar server 

dengan mesin. 

3.7.12  Konfigurasi Penimpanan Transaksi Server 

 Pada awal konfigurasi, log dari transaksi disimpan pada 

<domain>/servers/<server>/data/store/default. Setiap server memiliki log 

transaksi yang menyimpan informasi tentang transaksi yang sudah disimpan yang 

dikelola server yang mungkin belum selesai. WebLogic Server menggunakan log 

transaksi ketika pemulihan dari kerusakan sistem atau jaringan. Anda tidak dapat 

langsung melihat log transaksi karena disimpan dalam bentuk biner. Oleh karena 

itu, Anda harus menyimpan log di lokasi yang tersedia untuk server dan backup 

server : 

Gambar 3.107 Langkah - langkah Mengubah Keanggotaan Cluster 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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1. Mengklik tab Configuration >  Services. 

2. Di dalam sesi Default Store, ubahlah kolom Directory. Masukkan path 

yang akan menyimpan log transaksi. 

3.7.13  Membuat Cluster Coherence 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.108 Langkah - langkah Konfigurasi Transaksi Server 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student) 
Guide) 

 

    

 

Gambar 3.109 Langkah - langkah Membuat Cluster Cohrence 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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1. Dari panel Domain Structure, klik Coherence Clusters. 

2. Klik tombol New. 

3. Memasukkan nama cluster dan Next. Jika Anda telah membuat sebuah 

template yang harus digunakan, pilih Use a Custom Cluster 

Configuration File. 

4. Memasukkan alamat dan port dari anggota cluster. Unicast Port Auto 

Adjust digunakan saat port unicast akan bertambah secara otomatis ketika 

Coherence mendeteksi port sudah dipakai oleh anggota cluster lain. 

5. Finish. 

3.7.14  Membuat Server Coherence 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dari panel Domain Structure, klik Coherence Servers. 

2. Klik tombol New. 

3. Masukkan nama untuk server Coherence dan menetapkannya pada sebuah 

cluster. Untuk menggunakan Node Manager untuk menjalankan server 

Coherence, Anda harus memilih mesin.  Kolom unicast digunakan untuk 

mengubah pengaturan yang telah dikonfigurasi pada cluster. 

4. Finish. 

Gambar 3.110 Langkah - langkah Membuat Server Coherence 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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 Anda dapat mengubah pengaturan awal penggunaan Node Manager 

untuk menjalankan server Coherence dengan cara : 

1. Klik server Coherence yang ingin diubah. 

2. Klik tab Configuration >  Server Start. 

3. Ubah kolom yang tersedia dan klik Save 

Root Directory : direktori dari mana proses Coherence dimulai. 

Class Path : diawal path JVM bernilai coherence.jar.  Jika Anda 

mengubah nilai awal, jangan lupa tetap menyertakan nilai awal. 

Arguments : bahasa JVM yang dijalankan ketika menjalankan proses 

Coherence. 

3.7.15  Menjalankan WebLogic Server dari Console 

 Melalui console Anda dapat menjalankan atau menghentikan sebuah 

server, semua server pada cluster, dan semua server pada domain. 

 

 

 

 

 

1. Dari panel Domain Structure, klik nama domain > Servers atau 

Clusters. Jika Clusters yang dipilih maka klik nama dari cluster untuk 

dihidupkan. 

2. Klik tab Control. 

3. Centang satu atau lebih server yang akan dihidupkan. Lalu klik tombol 

Start.  

 

Gambar 3.111 Langkah - langkah Menjalankan WebLogic Server 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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Jika Anda ingin menjalankan WebLogic Server menggunakan command-line 

dengan cara : 

 

 

 

 

 

 

3.7.16  Menjalankan Server Coherence 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.112 Command-line untuk Menjalankan WebLogic Server 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration  Student 
Guide) 

 

Gambar 3.113 Langkah - langkah Menjalankan Server Coherence 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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1. Dari panel Domain Structure, klik nama domain > Servers. Klik tab 

Control. 

2. Centang satu atau lebih server yang akan dihidupkan.  

3. Lalu klik tombol Start.  

3.8  Optimisasi Fusion Middleware untuk Exalogic 

3.8.1  Optimisasi WebLogic Server 

1. Mengkonfigurasi channel jaringan WebLogic untuk menggunakan : 

• Eth0 untuk komunikasi admin 

• Bond0 untuk jalur replikasi cluster 

• Bond1 untuk komuniksi clients jika tidak menggunakan proxy 

2. Memperbolehkan fitur-fitur di bawah pada channel replikasi : 

• SDP 

• Banyak port 

• One-way RMI 

3. Memperbolehkan optimisasi domain Exalogic lainnya. 

3.8.2  Isolasi Komunikasi Clients 

Ketika kita mengelola sebuah server produksi, biasanya menginginkan 

untuk menghentikan semua request aplikasi. Namun, konfigurasi jaringan 

menyiratkan bahwa semua pertukaran data berjalan pada port yang sama. Oleh 

karena itu, jika port ditutup semua perangkat administrasi yang terpisah tidak 

dapat mengakes server. WebLogic Server menyediakan sebuah domain dimana 

semua server menggunakan port SSL terpisah untuk hanya menerima request 

aplikasi.  
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3.8.3  Isolasi Komunikasi Cluster 

 Sama seperti port administrasi, server dalam cluster dapat 

menggunakan port terpisah untuk berkomunikasi di dalam cluster. Administrator 

dapat memilih untuk menggunakan protokol SSL atau protokol standar untuk 

komunikasi dalam cluster. Umumnya, port pada server yang digunakan untuk 

mengiromkan pesan internal ke server lain pada domain yang sama disebut 

outgoing port. Sedangkan port yang lain untuk proses penerimaan request clients. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.114 Topologi Komunikasi Clients 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

Gambar 3.115 Topologi Komunikasi Cluster 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.8.4  Replikasi Session 

 

 

 

 

 Dengan menggunakan replikasi pada memori, Oracle WebLogic Server 

akan menyalin status session dari satu instance server ke server lain. Server utama 

akan membuat status session utama pada server yang pertama kali terhubung 

dengan clients dan replika pada instance lain pada cluster. Replika selalu 

memperbaharui apa yang terjadi pada server utama sehingga dapat digunakan jika 

server utama aplikasi web mengalami kerusakan. 

3.8.5  Channel Jaringan 

 Sebuah channel merupakan sebuah sumber yang dapat dikonfigurasi 

yang mendefinisikan atribut dari koneksi jaringan untuk instance tertentu. Sebuah 

channel terdiri dari : 

• Alamat dan port 

• Protokol sesuai dengan karakterisitik layanan 

Setiap server : 

• Memiliki channel yang dapat dinon-aktifkan 

• Memiliki channel SSL jika dikonfigurasikan 

• Mendukung semua protokol 

• Dapat diberikan channel tambahan 

Gambar 3.116 Replikasi Session 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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 Channel dapat dibuat, diaktifkan, atau dinon-aktifkan secata dinamis 

tanpa me-restart server.  Membuat channel menggunakan console dengan langkah 

–langkah : 

1. Pilih server, kemudian klik tab Protokols. 

2. Klik tab Channels. 

3. Klik New. 

4. Masukkan nama channel, memilih protokol yang akan digunakan dan klik 

Next.  

 

 

 

 

 

 

5. Masukkan alamat dan port untuk channel dan klik next. 

6. Klik Next.  

7. Untuk keamanan, pilihlah two-way SSL. Finish. 

 

 

 

 

Gambar 3.117 Langkah - langkah Membuat Channel Jaringan 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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Jika Anda ingin membuat Cluster untuk 

Tabel  3.16 Protokol 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 

Gambar 3.118 Langkah - langkah Membuat Channel Jaringan 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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Channel Replikasi 

 

 

 

 

1. Klik Clusters dan memlih salah satu cluster. 

2. Klik tab Configuration > Replication. 

3. Masukkan nama channel replikasi. 

Jika ingin menggunakan SDO untuk replikasi pilih tab Configuration > 

General dan menyentang Enable SDP Protokol. 

Untuk mengoptimisasi replikasi, dapat menggunakan beberapa port 

dengan tab Configuration > Cluster dan masukkan rentang nomor port yang 

diinginkan.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.119 Langkah - langkah Membuat Cluster Chanel 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 

 

Gambar 3.120 Langkah - langkah Optimisasi Replikasi 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.8.6  Mengaktifkan Optimisasi Lainnya 

 Jika Anda ingin mengaktifkan semua optimisasi pada semua server di 

domain, ikuti langkah – langkah berikut : 

1. Mengakses WebLogic Server Console. 

2. Pada panel Domain Structure, klik nama dari domain. 

3. Pada panel sebelah kanan, menyentang Enable Exalogic Optimizations.  

 Langkah – langkah di atas akan mengaktifkan atau menon-aktifkan 

peningkatan tertentu, seperti : 

• Dweblogic.ScatteredReadsEnabled=true/false 

• Dweblogic.GatheredWritesEnabled=true/false 

• Dweblogic.replication.enableLazyDeserialization=true/false 

3.8.7  Optimisasi Coherence 

 Oracle Coherence 3.7.1 memanfaatkan teknologi Oracle Exabus untuk 

Oracle Exalogic Elasti Cloud untuk meningkatkan skalabilitas dan menurunkan 

latency dari operasi grid data.  

 

1. Ubah script untuk mengaktifkan Exabus untuk komunikasi internal 

cache server. 

2. Ubah file konfigurasi XML untuk menggunakan SSD sebagai memori 

virtual. 

 -D pada bahasa Java digunakan untuk mengubah pengaturan protokol 

pengiriman yang didefinisikan pada file konfigurasi Coherence. 

Gambar 3.121 Command-line untuk Mengaktifkan Exabus 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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 Untuk mengaktifkan fitur Elastic data, Anda harus membuat skema 

jurnal untuk cache. Coherence menyediakan dua pilihan skema jurnal : RAM dan 

flash. Kedua pilihan tersebut dapat dikontrol menggunakan command-line. 

3.8.8  Optimisasi Tuxedo 

 Dalam versi sebelumnya, nilai dari SPINCOUNT ditentukan dengan 

menggunakan pendekatan percobaan yang dilakukan terus menerus. Sekarang, 

kietika Tuxedo berjalan pada Exalogic, akan memberikan nilai SPINCOUNT 

secara otomatis berdasarkan performa aplikasi. Anda dapat mengkonfigurasi 

Tuxedo pada Exalogic mesin untuk menggunakan Shared Memory Queues 

(SHMQ) untuk meningkatkan perform pada komunikasi antar proses di sebuah 

mesin. 

Optimisasi Tuxedo dapat dilakukan dengan : 

1. Menggunakan direktori aplikasi bersama pada media penyimpanan ZFS. 

2. Menjalankan proses RDMA. 

3. Mengubah file konfigurasi : 

• Mengaktifkan self-tuning 

Gambar 3.122 Tampilan XML FIle Konfigurasi Coherence 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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• Mengaktifkan SHMQ 

• Mengkonfigurasi RDMA, termasuk lokasi proses 

• Menentukan SDP untuk link jaringan 

4. Mengubah file dan menentukan SDP menggunakan : 

• WebLogic Tuxedo Connector (WTC) atau Jolt 

• Workstation Listener (WSL) 

• Database Connector 

 

3.8.9  Java Database Connectivity (JDBC) 

 JDBC API merupakan antarmuka Java untuk berkerja dengan 

menggunakan SQL. JDBC dibuat pada Open Database Conectivity (ODBC). 

Keunggulan JDBC adalah sebuah aplikasi dapat mengakses sumber data secara 

virtual dan berjalan pada platform yang berbeda dengan sebuah Java Virtual 

Machine (JVM). JDBC driver disediakan oleh WebLogic Server atau oleh vendor 

database. 

 

 

Gambar 3.123 Command-line untuk Optimisasi Tuxedo 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.8.10  Sumber Data WebLogic 

 Oracle WebLogic Server dapat mengelola konektivitas database melalui 

sumber data JDBC dan sumber multidata. Setiap seumber data yang 

dikonfigurasikan terdiri dari sebuah tempat  koneksi database yang terbentuk 

ketika instance sumber data tersebut dibuat. Tempat koneksi tersebut dapat 

bertambah secara dinamis untuk menampung request.  Sumber data WebLogic 

Server dapat memberikan informasi koneksi seperti JDBC driver, lokasi database 

(URL), dan username dan password yang harus dikelola pada sebuah lokasi. 

 

 

 

 

3.8.11  Sumber Data GridLink 

 Sumber data gridlink menyediakan konektivitas antara WebLogic 

Server dan layanan database yang telah ditargetkan ke cluster Oracle RAC. Jenis 

sumber data ini secara otomatis menyesuaikan pembagian kerja berdasarkan 

metrik performa yang dihasilkan oleh node RAC, seperti penggunaan CPU dan 

waktu respons. Sumber data gridlink melakukan penyeimbangan beban 

Gambar 3.0.124 JDBC 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 

Gambar 3.125 Topologi Sumber Data WebLogic 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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berdasarkan beban kerja Oracle RAC dan mengimplementasikan pola Fast 

Connection Failover (FCF), serta memastikan bahwa semua bagian dari transaksi 

diteruskan ke node yang sama. 

 

 

 

3.8.12  Konektivitas Ethernet pada Database 

Anda dapat menghubungkan mesin yang menjalankan database Oracle 

Real Application Cluster (RAC) ke mesin Exalogic dengan menggunakan 10 Gb 

link Ethernet melaui gateway switch InfiniBand (EoIB).  

 

 

 

3.8.13  Konektivitas InfiniBand pada Exadata 

Aplikasi pada Exalogic dan database pada Exadata dapat : 

• Berbagi InfiniBand yang sama 

• Berkomunikasi secara langsung satu sama lain menggunakan IPoIB 

• Mengaktifkan SDP 

 

Gambar 3.126 Topologi Sumber Data Gridlink 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 

Gambar 3.127 Konektivitas Ethernet pada Database 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.9  Oracle Traffic Director  
 Oracle Traffic Director mendistribusikan request yang diterima dari 

clients ke server pada back end dan meneruskan request berdasarkan aturan yang 

sudah ditetapkan, menyimpan data yang telah diakses, memprioritaskan 

pertukaran data, dan mengontrol kualitas dari layanan. Arsitektur Traffic Director 

dapat memuat besarnya volum dari aplikasi pertukaran data. Produk ini 

dioptimalkan untuk digunakan pada Oracle Exalogic Elastic Cloud. Traffic 

Director dapat berkomunikasi dengan server pada back end menggunakan 

InfiniBand pada Exalogic. 

Fitur – fitur yang ada pada Oracle Traffic Director adalah  

• Penyeimbang beban HTTP/S yang cerdas. Oracle Traffic Director dapat 

menerapkan peraturan yang kompleks ketika mendistribusikan request ke 

server dan mengirimkan respon ke clients.  

• Aturan pengiriman berdasarkan beban kerja dan request clients 

• Aturan untuk kualitas layanan dan penolakan layanan 

• Menyimpan SSL/ kompresi 

• Laporan dalam bentuk XML 

• Arsitektur yang baik untuk meningkatkan ketersediaan 

• Mendukung SDP 

• Penemuan dinamis dari topologi cluster WebLogic. Ketika instance 

Oracle Traffic Director dikonfigurasikan untuk mendistrbusikan request 

Gambar 3.128 Konektivitas InfiniBand pada Exadata 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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clients ke cluster Oracle WebLogic Server, Traffic Director akan secara 

otomatis menemukan perubahan, seperti penghapusan atau penambahan 

server dan memperhitungkan perubahan tersebut saat mengirimkan request 

clients. 

3.9.1  Arsitektur Pengembangan 

 

 

 

 

 

 

 

 Sebuah instance adalah sebuah server Oracle Traffic Director yang dibuat 

dari konfigurasi pada node administrasi atau server administrasi.  Sebuah 

konfigurasi adalah kumpulan dari elemen (metadata) yang menentukan waktu 

eksekusi dari instance Oracle Traffic Director.  Node administrasi merupakan 

server yang dirancang sebagai tempat dimana Anda dapat membuat instance 

Oracle Traffic Director. Setiap node ahrus didaftarkan oleh admin server. 

3.9.2  Instalasi Produk 

 Sebelumnya langkah – langkah yang dilakukan untuk memulai 

pekerjaan menggunakan OTD adalah : 

1. Instal produk OTD. 

2. Membuat dan menjalankan instance admin server. 

Gambar 3.129 Arsitektur Pengembangan 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 

 Oracle training..., Farica Perdana Putri, FTI UMN, 2013



3. Membuat dan menjalankan satu atau lebih node admin. 

4. Membuat konfigurasi baru. 

5. Membuat instace berdasarkan konfigurasi ke satu atau lebih node admin. 

OTD menggunakan standar dari Oracle Universal Installer : 

1. Pilih lokasi penyimpanan Oracle. 

2. Cek perubahan piranti lunak. 

3. Cek kondisi sistem operasi. 

4. Tentukan lokasi instalasi. 

 

 

 

 Server administrasi OTD menyediakan antarmuka yang dapat 

digunakan untuk melakukan semua tugas administratif. Menjalankan perintah dari 

direktori bin yang ditemukan di lokasi dimana OTD diinstall. Kemudian, nanti 

akan diminta untuk memasukkan password untuk masuk ke OTD. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.130 OTD 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.9.3  Konfigurasi Instance Admin Server Baru 

 

 

 

 

 

 

 Perintah startserv akan menjalankan administration server 

menggunakan port yang sudah ditetapkan saat pembuatan server. Anda data 

mematikan administration server dengan menggunakan console atau dengan CLI, 

dengan perintah stopserv. Menghentikan server tidak memberikan akibat pada 

status dari instance OTD lainnya. 

3.9.4  Konfigurasi Node Admin Baru 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.131 Command-line untuk Konfigurasi Instance Admin Server 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 

 

Gambar 3.132 Command-line untuk Konfigurasi Node Admin 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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 Dalam pembuatan node admin, harus dipastikan bahwa administration 

server  berjalan dan kemudian menjalankan perintah configure-server dari 

tampilan di atas dari host yang Anda inginkan untuk pembuatan node admin. 

Setelah menjalankan mode administrasi, Anda dapat membuat instance dari 

konfigurasi OTD pada node administrasi.  

 Pilihan --admin-node menentukan bahwa host harus dikonfigurasi 

sebagai node administrasi dan pilihan --instance-home menentukan 

direktori yang harus dibuat oleh direktori instance pada node. 

3.9.5  Console Administrasi OTD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Console Administrasi OTD merupakan antar muka yang berbasiskan 

web dimana terdiri dari beberapa jenis antarmuka dan  wizards  yang berguna 

untuk membuat, memonitor dan untuk mengelola Oracle Traffic Director 

Instances. URL yang digunakan untuk console administrasi ini bergantung pada 

nama host  dan nomor port  yang ditentukan pada saat membuat administration 

server.  

 Komunikasi yang dilakukan antara administration server menggunakan 

SSL. Sehingga pada saat kita mencoba melakukan koneksi ke administration 

Gambar 3.133 Console Administrasi OTD 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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server dengan menggunakan http://schema di url untuk akses ke console 

administrasi maka akan langsung di arahkan ke https://url .   Untuk SSL-enable 

administration server menggunakan self-signed digital certificates  dibandingkan 

dengan menggunakan trusted certificate authority.  

3.9.6  Konfigurasi OTD 

 Pada console ini juga akan diarahkan untuk melakukan konfigurasi 

OTD yang standar. Hasilnya adalah konfigurasi baru yang terdiri dari : 

1. Virtual server  yang baru disesuaikan dengan nama pada saat kofigurasi 

2. Listener yang memiliki nama http-listener-1 yang terasosiasi dengan 

virtual server 

3. Server Pool yang baru dengan nama origin-server-pool-1 yang 

merupakan jalur default untuk ke virtual server 

Langkah – langkahnya adalah : 

1. Pada panel Common Tasks, klik New Configuration. 

 

2. Tentukan nama yang unik untuk konfigurasi. Setelah pembuatan ini, Anda 

tidak dapat mengganti namanya. 

3. Tentukan IP listener dan kombinasi port untuk virtual server yang Anda 

buat sebagai bagian dari konfigurasi. Klik Next. 

Gambar 3.134 Langkah - langkah Konfigurasi OTD 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 

 

 Oracle training..., Farica Perdana Putri, FTI UMN, 2013

http://schema/


  

 

 

 

 

4. Memasukkan daftar server yang Anda telah buat. Untuk setiap server, 

masukkan IP dan port dan klik Add Server. Klik Next. 

5. Ketika membuat konfigurasi dengan menggunakan New Configuration 

Wizard, Anda dapat memilih untuk menrapkan konfigurasi tersebut pada 

satu atau lebih node administrasi. Wizard mengijinkan Anda untuk 

melakukan hal tersebut dengan menampilkan hostname dari node 

administrasi yang telah didaftarkan dengan server administrasi. Klik Next. 

6. Cek kembali pengaturan yang telah dibuat dan klik Create 

Configuration. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.135 Langkah - langkah Konfigurasi OTD 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.9.7  Mengelola Instance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.136 Langkah - langkah Konfigurasi OTD 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 

 

Gambar 3.137 Langkah - langkah Mengelola Instance 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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 Sebuah instance adalah sebuah server OTD yang berjalan pada node 

administrasi atau server dan menunggu satu atau lebih port untuk request dari 

clients. Untuk membuat instance OTD baru dengan mengakses panel Common 

Tasks dan mengklik New Instance atau pada panel navigasi, klik Instances, 

kemuadian New Instaces. Anda juga dapat menjalankan, menghentikan, atau me-

restart instance OTD dari halaman Instances. 

3.9.8  Konfigurasi Virtual Server 

Ketika sebuah request diterima, OTD menentukan virtual server mana 

yang harus memproses request tersebut dengan membandingkan Host header pada 

request dengan pola host yang didefinisikan oleh masing-masing virtual server 

pada konfigurasi. Request akan dikirmkan ke virtual server pertama yang 

memiliki pola host sesuai dengan Host header pada request tersebut. Jika tidak 

sesuai maka request akan dikirimkan ke virtual server utama yang terhubung 

dengan listener HTTP. Untuk melakukan konfigurasi virtual server dengan 

langkah – langkah : 

Gambar 3.138 Tampilan Instance OTD 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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1. Pada panel Navigation, memilih Virtual Servers dan klik virtual server 

yang ingin dimodifikasi. 

2. Pada halaman ini, Anda dapat : 

• Mengaktifkan dan menonaktifkan virtual server 

• Menambah, menghapus, dan mengubah pola host yang disediakan 

virtual server 

• Menambah dan menghapus listener HTTP 

• Mengaktifkan SSL/TLS 

3. Klik Save. 

4. Anda dapat menerapkan perubahan konfigurasi dengan mengklik Deploy 

Changes. 

3.9.9  Konfigurasi Rute Virtual Server 

 Aturan rute semua request ke virtual server harus kirimkan ke pool 

server utama yang telah ditetapkan saat pembuatan virtual server. Rute awal dari 

virtual server tidak dapat dihapus, tetapi Anda dapat mengubah properti dari rute 

tersebut atau Anda dapat menambahkan aturan rute untuk virtual server. Langkah 

– langkahnya adalah : 

Gambar 3.139 Langkah - langkah Konfigurasi Virtual Server 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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1. Pada panel Navigation, klik ikon tambah pada Virtual Servers, kemudian 

klik ikon tambah pada nama virtual server yang diinginkan dan pilih 

Routes. 

2. Mengklik New Route. 

3. Pada kolom Name, masukkan nama dari rute baru. Pada kolom 

Condition, tuliskan pada kondisi apa rute tersebut dijalankan. Pada kolom 

Origin Server Pool, pilih pool server utama yang cocok untuk kondisi 

yang telah ditentukan. 

4. Mengklik Create Route. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.10  Optimisasi Exalogic OTD 

OTD dibuat khusus  untuk Exalogic dan IB. Untuk meningkatkan 

performa dari OTD, And adapt mengaktifkan Socket Directory Protokol (SDP) 

pada pool server jika server berada pada InfiniBand yang sama dan menunggu 

antarmuka SDP. 

  

 

 

Tabel  3.17 Variabel Rute 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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 Cara untuk mengaktifkan SDP pada OTD dengan memilih pool server 

pada console. Kemudian, memilih inet-sdp untuk Address Family.  Untuk 

mengaktifkan SDP pada listener HTTP, pilihlah listener dan ubah kolom yang 

sama. 

 

 

 

 Jika Anda ingin mengaktifkan SDP pada WebLogic, Anda harus 

mengikuti langkah – langkah berikut : 

1. Memilih server dan klik tab Protokols < Channels. Klik New. 

2. Masukkan nama channel, dan pilih protokol http, klik Next. Masukkan 

lalamt IP atau hostname dan klik Finish. 

Gambar 3.140 SDP 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 

Gambar 3.141 Cara Mengaktifkan SDP pada OTD 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3. Klik channel yang baru dibuat untuk mengeditnya. Klik Advanced dan 

menyentang Enable SDP Protokol. Klik Save. 

3.9.11  Arsitektur Green Zone Exalogic 

Green Zone merupakan sepasang node Exalogic yang : 

• Didedikasikan untuk menjalankan OTD 

• Memiliki konfigurasi sistem operasi dengan layanan jaringan yang 

minimal 

• Menggunakan partisi IB untuk mencegah akses langsung ke aplikasi pada 

node 

 

 

 

 Sebuah Green Zone juga bertindak sebagai sebuah titik terminasi SSL, 

dimana semua pertukaran data ke Green Zone harus menggunakan HTTPS. 

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa partisi IB digunakan untuk memastikan 

informasi yang sensitif tidak dikirimkan ke luar Exalogic. 

3.10 Mengelola Piranti Keras dengan ILOM 
 ILOM menyediakan layanan prosesor piranti keras dan lunak yang 

dapat digunakan untuk mengelola dan mengamati server Oracle. ILOM 

merupakan perangkat manajemen yang penting di Data Center dan dapat 

digunakan untuk integrasi dengan perangkat manajemen dari Data Center lain 

yang telah diinstal pada sistem Anda. ILOM berjalan secara indenpenden pada 

semua sistem operasi dan memiliki port Ethernet tersendiri dan mengijinkan Anda 

untuk secara aktif mengamati dan mengelola server secara mandiri dari sistem 

Gambar 3.142 Arsitektur Green Zone 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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operasi, seperti Linux atau Solaris. ILOM juga dapat diakses melalui browser 

ataupun command-line dalam keadaan aktif ataupun standby. Dengan 

menggunakan ILOM, Anda dapat secara terpisah : 

• Mematikan dan menyalakan sistem 

• Menentukan konfigurasi piranti keras dan jaringan 

• Meningkatkan perangkat firmware 

• Menampilkan informasi tentang kesalahan piranti keras 

• Konfigurasi peringatan untuk hal-hal yang terjadi pada sistem 

• Mendefinisikan pengguna administratif dan hak akses 

• Mencari log dari sebuah perangkat 

 Semua node terhubung dengan jaringan manajemen menggunakan port, 

net0. Setiap node diberikan dua alamat IP yang berbeda pada jaringan manajemen 

untuk mengakses sistem operasi dan antarmuka ILOM.  

  

 

3.10.1  Mengakses ILOM pada Browser 

 Anda dapat berkomunikasi dengan ILOM melalui sebuah console yang 

terhubung ke port manajemen pada server atau melalui Ethernet yang terhubung 

dengan port jaringan pada server. Antarnuka ILOM pada web menggunakan 

model hierarki yang dipilih dengan mengklik nama dari tab. 

 

Gambar 3.143 Node pada ILOM 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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Gambar 3.144 Halaman Login ILOM 

(Sumber : http://docs.oracle.com/cd/E19203-01/820-1188-
12/core_ilom_remoteconsole.html) 

Gambar 3.145 Credential ILOM 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.10.2  Konfigurasi Konektivitas Jaringan 

Administrator jaringan dapat menyetujui atau memodifikasi properti 

dengan menggunakan ILOM : 

 

 

 

 

 

 

1. Klik ILOM Administration > Conectivity pada menu sebelah kiri. 

2. Klik tab Network. 

3. Mengkonfigurasikan pengaturan jaringan seperti port, alamat IP, alamat 

gateway. 

3.10.3  Konfigurasi Pengelolaan Akses 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.146 Langkah - langkah Konfigurasi Konektivitas Jaringan 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 

 

Gambar 3.147 Langkah - langkah Konfigurasi Pengelolaan Akses 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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1. Klik ILOM Administration > Management pada menu sebelah kiri. 

2. Klik salah satu tab yang tersedia : 

• Web Server : Memodifikasi pengaturan akses HTTP dan HTTPS 

untuk antarmuka browser. 

• SSL Certificate : mengunggah sertifikat SSL untuk semua tipe 

kemanan komunikasi, termasuk HTTPS. 

• SNMP : memodifikasi pengaturan akses SNMP atau meon-

aktifkan SNMP. 

• IPMI : mengaktifkan / menon-aktifkan akses IPMI. 

• CLI : mengkonfigurasi sesi CLI 

3.10.4  Menambah Pengguna Administratif 

Untuk menbuat akun pengguna lokal adalah : 

1. Klik ILOM Administration > User Management pada menu 

sebelah kiri. 

2. Klik tab User Accounts. 

3. Pada halaman Users, klik Add. 

4. Isi kolom username dan password. Anda dapat memilih Roles 

untuk pengguna tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Tabel  3.18 Role Pengguna 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.10.5  Spesifikasi dan Status Piranti Keras 

 ILOM menempatkan sensor pada sistem dan melaporkan setiap 

kejadian tentang perubahan status sensor ke log ILOM.  

 

 

 

 

 

 

 

3.10.6  Mengelola Pemakaian Listrik 

 Untuk mengamati jumlah pemakaian listik dan mengkonfigurasi 

notifikasi menggunakan halaman Power Management > Consumption. Actual 

Power menampilkan konsumsi listrik untuk server. Peak Permitted 

menampilkan maksimum listrik yang akan dipakai server pada suatu waktu. 

Dengan menggunakan Notification Threshold, Anda dapat membuat dua 

notifikasi pemakaian listrik ketika nilai konsumsi listrik melebihi nilai yang 

ditetapkan. 

 

 

 

 

Gambar 3.148 Tampilan Spesifikasi dan Status Piranti Keras 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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 Pada halaman Power Management > Limit, menampilkan batasan 

nilai pemakaian listrik yang dikonfigurasikan untuk server. Pada Advanced 

Settings terdapat Policy dan Violation Actions. Sebagai contoh, setelah 

pemakaian listrik telah mencapai pada batasan yang telah ditetapkan untuk 

beberapa waktu, Anda dapat memaksa server untuk memutar listriknya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.149 Tampilan Pengelolaan Listrik 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 

 

Gambar 3.150 Tampilan Limit Pemakaian Listrik 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.10.7   Konfigurasi Alerts 

 Langkah – langkah yang digunakan untuk mengkonfigurasikan alerts 

pada ILOM adalah : 

1. Klik ILOM Administration > Notifications pada menu sebelah kiri. 

 

 

 

2. Pada halaman Alerts, pilihlah satu baris kosong pada tabel dan klik Edit. 

 

 

 

 

3. Pilih salah satu nilai untuk kolom Level dan Type. Dan jangan lupa 

untuk mengisi alamat IP, nomor port, versi SNMP, dan nama pengguna 

grup SNMP. 

 

 

 

 

Gambar 3.151 Langkah - langkah Konfigurasi Alerts 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 

 

Gambar 3.152 Langkah - langkah Konfigurasi Alerts 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 

 

Gambar 3.153 Langkah - langkah Konfigurasi Alerts 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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4. Ketika selesai, Anda dapat mengecek dengan menggunakan tombol 

Test Rule. 

 

 

 

 

 

3.11  Pemulihan dari Bencana 

3.11.1  Konsep Pemulihan dari Bencana 

Pemulihan dari bencana adalah : 

1. Memastikan applikasi tetap berjalan setelah terjadi kehilangan seluruh data 

dari Data Center 

2. Mengatasi kesalahan yang terjadi karena terjadi bencana 

3. Memberi garansi bahwa down time tidak terjadi ataupun terjadi pada saat 

proses pemulihan 

 Biasanya untuk implementasi pemulihan dari bencana menggunakan 

sumber data lebih dari satu  terdiri dari active atau passive. Data Center  yang 

aktif (Produksi) adalah Data Center yang menangkap semua kegiatan dari 

aplikasi, sedangkan yang Data Center  yang pasif (standby) merupakan Data 

Center yang digunakan jika terjadi bencana. Untuk Data Center pasif didirikan 

pada daerah yang berbeda dengan Data Center yang aktif dan untuk kapasitas, 

layanan, dan resource lebih kecil atau sama dengan Data Center yang aktif. 

Model ini biasanya dipakai jika kedua sisi terhubung melalui WAN dan memiliki 

latensi jaringan yang tidak memperbolehkan terjadinya clustering  antara dua sisi. 

Gambar 3.154 Langkah - langkah Konfigurasi Alerts 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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 Untuk pergantian dari Data Center yang aktif ke Data Center yang 

pasif pada saat terjadi bencana seharusnya tidak boleh dirasakan oleh pemakai dan 

juga untuk membuat pemulihan dari bencana ini menjadi efektif makan kedua sisi 

harus tersinkronisasi dengan baik. 

3.11.2  Simetris Sisi 

Oracle merekomendasikan untuk melakukan konfigurasi simetris karena : 

1. Membutuhkan pengaturan dan pengetesan yang lebih sedikit 

2. Memastikan performa memadai  

 

     

         

 

Gambar 3.155 Konsep Pemulihan dari Bencana 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 

Tabel  3.19 Tipe Standby 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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3.11.3  Arsitektur Rekomendasi 

         Oracle merekomendasikan strategi Exalogic pemulihan dari bencana 

yang memfasilitasi  proteksi pada data dalam dua cara . Fitur pengontrolan 

replikasi dari Sun ZFS Storage 7320 yang memproteksi biner , kofigurasi , file 

metadata dan data applikasi yang berada pada sistem file.      

     Oracle Data Guard memproteksi database Oracle  dan memiliki juga 

Oracle Fusion Middleware Respository.   Data Guard menyediakan beberapa 

layanan seperti membuat , memelihara , mengelola, dan mengamati satu atau lebih 

dari database yang standby untuk membuat  database produksi tetap dapat berjalan 

seperti biasa walaupun terjadi bencana dan data korup.  

 Data Guard juga membuat agar standby database merupakan salinan 

yang sama persis dengan production database. Sehingga jika production tidak 

dapat berjalan karena sudah direncanakan atau belum Data Guard dapat 

melakukan pertukaran database ke standby database agar semua transaksi dapat 

berjalan dan juga mengurangi down time. Data Guard juga dapat di jalankan 

untuk tradisional backup , pemulihan , dan teknik cluster yang memberikan 

perlindungan tingkat tinggi pada data. 

     Oracle Active Data Guard merupakan pilihan yang terdapat pada data 

guard yang menginzinkan standby database hanya dalam posisi read-only ketika 

terjadi pertukaran dari database utama. 

3.11.4  Checklist Konfigurasi Pemulihan dari Bencana 

1. Mengkonfigurasi DNS dan/atau Host Files 

2. Untuk semua peralatan penyimpanan : 

a. Kabel untuk jaringan replikasi 

b. Mengkonfigurasi pengaturan jaringan 

c. Mengkonfigurasi target untuk replikasi 

d. Mengkonfigurasi pengaturan replikasi project 

 Layanan replikasi jarak jauh yang memfasilitasi replikasi project dan 

berbagi dari atau ke peralatan Sun Storage 7000 yang lain. Ketika layanan ini 

berjalan maka peralatan akan menerima perubahan replikasi dari peralatan yang 
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lain seperti mengirim perubahan replikasi untuk project lokal dan berbagi sesuai 

dengan konfigurasi yang  sudah ditetapkan. Replikasi dapat digunakan sebagai 

mirro dari peralatan yang lain  digunakan untuk pemulihan dari bencana.Layanan 

ini akan mengambil data replikasi terbaru jika terjadi kesalahan pada layanan dari 

peralatan utama pada saat administrator menjalankan layanan ini . Sehingga ketika 

peralatan utama sudah berhasil dihidupkan kembali maka layanan dapat dimigrasi 

kembali ke peralatan utama dan layanan normal dapat dijalankan seperti biasa. 

  

     

 

  

 

 

 

 Pada topologi pemulihan dari bencana, nama host dari production harus 

diatasi dengan alamat IP dari sistem yang berada pada standby. Ini dapat di atur 

dengan cara membuat alias dari nama host di /etc/host. Pada contoh ini termasuk 

juga WLS Administration Server , WLS Managed Server dan OTD proxy server 

dan juga menambahkan saluran replikasi untuk peralatan penyimpanan. Contoh 

pada diatas dapat dilakukan jika diasumsikan menggunakan pemulihan dari 

bencana secara simetrik. 

Gambar 3.156 Tampilan Production dan Standby Site 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 

 

 

 Oracle training..., Farica Perdana Putri, FTI UMN, 2013



3.11.5  Exalogic Storage Replication  

 Sun Storage 7000 medukung untuk melakukan snapshot – based 

replication  dari project dan membagikannya dari sumber ke beberapa target 

secara manual , terjadwal atau secara terus- menerus. Replikasi ini termasuk untuk 

data dan metadata.  Bagian sistem dari replikasi akan menangkap data pada 

setiap operasi perubahan dan mengirim seluruh project yang berisi data yang 

ditangkap juga untuk melakukan full update.  

 Pada setiap operasi pembaharuan sistem file akan melewati tingkat blok 

dan mengirimkannya ke file sistem data dan metadata yang tepat. Data selalu 

dijalankan ke penyimpanan yang stabil sebelum replikasi memulai untuk 

mengirim data. Replikasi secara terus menerus secara efektif akan terus menerus 

mengirim berkas dari file sistem yang berubah tetapi tetap akan tidak sinkron 

ketika  di NAS dan SAN clients. Protokol yang digunakan adalah SSL. 

3.11.6  Mode Penyimpanan Replikasi 

  

 

 

 

 Cara On-Demand juga sering disebut cara manual yaitu replikasi terjadi 

ketika pemakai menjalankan replikasi. Ini merupakan cara standar ketika 

mejalankan mode terjadwal, tetapi tidak ada jadwal yang ditentukan. Cara 

terjadwal yaitu pemakai menetukan jadwal kapan replikasi akan dijalankan secara 

otomatis. Jika jadwal sudah ditentukan maka replikasi akan dijalankan sesuai 

jadwal yang telah dibuat. Selang waktu dapat setengah jam, per jam, satu hari, 

Tabel  3.20 Mode Penyimpanan Replikasi 

(Sumber : Oracle Exalogic Elastic Cloud 2.0 : System Administration Student 
Guide) 
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satu minggu atau satu bulan. Replikasi ini biasanya di gunakan di luar jam kerja 

atau backup dilakukan pada waktu yang spesifik. 

 Cara terus – menerus yaitu proses replikasi yang dilakukan secara terus 

menerus tanpa campur tangan dari pengguna.Ketika paket sudah samapi ke target 

secara sukses maka secepatnya proses replikasi mulai dijalankan. Cara ini 

dijalankan agar target tersinkronisasi dengan sempurna. 

3.11.7  Replikasi Penyimpanan Saluran 

 Replikasi penyimpanan saluran adalah saluran jaringan yang di 

dedikasikan secara spesifik untuk lalu lintas replikasi antara Sun ZFS Storage 

pada tempat produksi dan standby. Replikasi Penyimpanan Saluran harus di 

konfigurasi pada tempat produksi dan tempat standby sebelum mengkonfigurasi 

replikasi jarak jauh. 

 Secara standar, port NET0(igb0), NET1(igb1), dan NET2(igb2)  pada 

storage head terkoneksi ke Cisco Catalyst 4948 management switch, yang dimana 

sudah terdapat pada mesin Exalogic. Antarmuka igb0 dan igb1 sudah dipesan 

untuk akses administratif seperti akses via web browser atau dari command-line. 

Konfigurasi ini memastikan bahwa kepala penyimpanan terhubung, independen 

dari beban jaringan antar muka dan independen dari kepala mana yang aktif. 

 Port dari NET2(igb2) dan NET3(igb3) dapat digunakan untuk membuat 

saluran jaringan yang terpisah yang digunakan untuk lalu lintas replikasi. Port ini 

dapat di rute melalui management switch yang sama ataupun dari management 

switch yang terpisah di Data Center. Untuk ketersediaan tingkat tinggi oracle 

merekomendasikan bahwa port igb2 dan igb3  di gabungkan dengan IP 

Multipathing (IPMP). Peralatan penyimpanan berjalan pada Solaris dan Solaris 

IPMP yang memiliki fungsi yang sama dengan antar muka Oracle Linux.
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