
CLUSTERING & 
GRID COMPUTING

Sistem terdistribusi – week 10



Outline

 Komputasi terdistribusi dengan terkluster
 Komputasi terdistribusi dengan grid



 Tujuan dari komputasi terdistribusi adalah
menyatukan kemampuan dari sumber daya (sumber
komputasi atau sumber informasi) yang terpisah
secara fisik, ke dalam satu sistem gabungan yang
terkoordinasi dengan kapasitas yang jauh melebihi
dari kapasitas individual komponen-komponennya.



Komputasi terkluster

 Seiring dengan perkembangan teknologi komputer
dan server, muncullah trend DDP (distributed data 
processing), yaitu prosesor, data, dan aspek-aspek
lainnya bisa tersebar dalam lingkup tertentu.

 Sistem seperti ini melibatkan adanya pembagian
proses komputasi, pengendali, dan interaksi dalam
jaringan.



Komputasi terkluster

 Dalam perusahaan-perusahaan besar misalnya,
sering digunakan kombinasi antara komputer dan
server.

 Komputer untuk menjalankan aplikasi-aplikasi
seperti pengolah grafis, word processing,
spReadsheet, sementara server sebagai back-end
mengendalikan database dan sistem informasi
perusahaan.



Komputasi terkluster

 Keuntungan sister :
 Resource sharing
 Computation speedup
 Reliability
 Communication



Komputasi terkluster

 Kerugian sister :
 Jika tidak direncanakan dengan tepat, sistem

terdistribusi bisa menurunkan proses komputasi,
 Troubleshooting menjadi lebih rumit,
 Tidak semua proses komputasi cocok untuk dilakukan

dalam sistem terdistribusi, karena besarnya keperluan
komunikasi dan sinkronisasi antar komputer.



Komputasi Grid

 Definisi grid
 Computational Grid merupakan suatu infrastruktur

hardware dan software yang menyediakan akses
bersifat dependable, konsisten, pervasive, dan tidak
mahal terhadap kemampuan komputasional high-end.
(Carl Kesselman,Ian Foster in ―The Grid: Blueprint for
a New Computing Infrastructure” 1998)



Komputasi Grid

 Definisi grid
 Grid Computing adalah resource sharing dan

penyelesaian masalah terkoordinasi dalam organisasi
virtual yang dinamis dan multi-institusional. (Carl
Kesselman, Ian Foster in ―the anatomy of the Grid”
2000)



Komputasi Grid

 Ian Foster pada 2002 menyampaikan pengertian
dari Grid. Grid adalah suatu sistem yang :
 mengkoordinasi sumber daya (resources) yang tidak

tunduk kepada kendali terpusat (Jika tidak, kita
sedang berurusan dengan sistem manajemen lokal)

 mengunakan protokol dan antarmuka (interface) yang
bersifat standard, open, dan general-purpose
(Sebaliknya, kita berurusan dengan suatu sistem khusus
aplikasi)



Komputasi Grid

 untuk menghasilkan kualitas layanan (QoS) yang tidak
trivial (tidak sepele). (Ini akan memenuhi tuntutan
pengguna yang kompleks, sehingga utilitas dari sistem
terkombinasi secara signifikan lebih besar daripada
utilitas total dari bagian-bagiannya)



Komputasi Grid

 Konsep dasar dalam Grid Computing :
1. Sumber daya dikelola dan dikendalikan secara lokal.
2. Sumber daya berbeda dapat mempunyai kebijakan

dan mekanisme berbeda, mencakup Sumber daya
komputasi dikelola oleh sistem batch berbeda.

3. Sifat alami dinamis: Sumber daya dan pengguna
dapat sering berubah.

4. Lingkungan kolaboratif bagi e-community (komunitas
elektronik,di internet)



Komputasi Grid

 Elemen dari infrastruktur grid :
 Hardware / Sumber daya
 Software : middleware
 Orang / user



Komputasi Grid

 Elemen-elemen dasar dari Middleware adalah : 
 Keamanan (Security) 
 Pengelolaan sumber daya (resource management)
 Pengelolaan data (data management) 
 Layanan informasi (information services) 



Komputasi Grid

 Solusi bagi Middleware yang telah tersedia,
diantaranya adalah :
 Globus Toolkit (Argonne+ISI)
 LCG/Glite (dari proyek Uni Eropa)
 Gridbus (Melbourne, Australia)
 Unicore (Jerman)



Komputasi Grid

 Keuntungan dasar dari penerapan komputasi Grid:
 Perkalian dari sumber daya: Resource pool dari CPU

dan storage tersedia ketika idle
 Lebih cepat dan lebih besar: Komputasi simulasi dan

penyelesaian masalah dapat berjalan lebih cepat dan
mencakup domain yang lebih luas

 Software dan aplikasi: Pool dari aplikasi dan pustaka
standard, Akses terhadap model dan perangkat
berbeda, Metodologi penelitian yang lebih baik

 Data: Akses terhadap sumber data global, dan Hasil
penelitian lebih baik



Komputasi Grid

 Sampai saat ini dan diperkirakan berlaku dalam
beberapa tahun ke depan, ada kecenderungan
besar komputasi Grid digunakan untuk:
 Jaringan penelitian publik
 Keterlibatan lebih banyak dari institusi keuangan
 Tidak lagi hanya komputasional tetapi sekarang juga

layanan
 SOA (Service Oriented Architecture)
 Cloud computing



Komputasi Grid

 Pada waktu yang akan datang, para peneliti
memperkirakan komputasi Grid semakin dibutuhkan
dengan tuntutan dari pengguna, yaitu:
 Ke arah aplikasi tersebar yang berinterakses satu sama lain

dan menawarkan integrasi dinamis.
 Segala suatu dari sistem operasi ke delivery on demand

aplikasi software atau service, dimana dan kapan end-user
memerlukannya. Tidak perlu instal, update.

 Jaringan adalah komputer Desktop anda adalah
sebagaimana anda inginkan, dimana dan kapan anda
menginginkannya.


