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ABSTRAK

Public cluster LIPI merupakan cluster yang secara dedicated ditujukan
untuk computational science dan dikembangkan oleh Grup Fisika Teori dan
Komputasi, Pusat Penelitian Fisika LIPI, Kompleks Puspitek Serpong, Tangerang.
Public cluster LIPI berbeda dengan cluster yang lain. Public cluster LIPI terbuka
untuk publik dan mampu menjangkau berbagai user dari luar. Umumnya
pemakaian sebuah cluster cenderung hanya untuk jaringan yang tertutup dengan
akses dari luar yang terbatas.
Sebagai sebuah sistem yang baru, public cluster LIPI membutuhkan sistem
penunjang yang lain yang mampu mendukung operasionalnya, diantaranya adalah
sistem monitoring. Sistem monitoring yang dikembangkan pada penulisan tugas
akhir ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari public cluster LIPI tersebut.
Pengembangan sistem dilakukan hanya sebatas pada monitoring penggunaan
sumber daya hardware, seperti: ethernet traffic, memory usage, cpu temperature
dan system statistic untuk masing-masing node di dalam cluster.
Pengkajian dilakukan terhadap proses pengembangan sistem di dalam
pemerolehan data monitoring dengan memanfaatkan SNMP dan tools yang lain
sehingga dihasilkan sistem monitoring berbasis web yang terbuka untuk publik
dan sesuai dengan yang diharapkan.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Komputer, khususnya komputer server, memiliki peranan penting di
dalam sebuah sistem informasi. Kerusakan atau kemampuan yang menurun pada
masing-masing peralatan jaringan akan menyebabkan gangguan pada keseluruhan
kinerja jaringan tersebut. Sebuah server yang tidak berfungsi secara normal akan
menyebabkan kelumpuhan pada seluruh jaringan komputer yang bergantung
padanya.
Kejadian yang sederhana, secara tiba-tiba komputer-komputer yang
terhubung di dalam suatu jaringan tidak bisa mengakses internet dengan sebab
yang tidak jelas. Hal tersebut menyebabkan banyak ketidakpuasan bagi para
pengguna jaringan. Karena mungkin mereka tidak bisa mengirim atau menerima
surat elektronik (e-mail) mereka atau bahkan mereka tidak bisa melakukan
aktifitas keseharian mereka dikarenakan internet merupakan bagian yang vital di
dalam aktifitas tersebut.
Oleh karena itu untuk menunjang sebuah komputer server dapat berfungsi
secara baik dan mampu memberikan fungsionalitas yang seoptimal mungkin maka
diperlukan adanya perawatan (maintenance) terhadap komputer server tersebut,
baik secara sistem software maupun secara sistem hardware. Di sinilah sebuah
sistem monitoring memiliki peranan yang sangat penting di dalam memberikan
informasi yang riil dan terbaru terhadap penggunaan seluruh sumber daya yang
ada di dalam suatu jaringan. Dengan keberadaan sistem monitoring menyebabkan
pengelola sebuah sistem mengetahui bahwa telah terjadi lonjakan lalu lintas data
(network traffic) yang cukup besar pada jaringan mereka. Dan juga dengan
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keberadaan sistem monitoring memungkinkan mereka mengetahui bahwa telah
ada penyusup (intruder) yang mencoba masuk ke sistem mereka. Mereka mampu
mengontrol dan mengetahui komputer-komputer yang sedang aktif menjalankan
suatu proses tertentu atau sebaliknya yang sedang idle di dalam jaringan mereka.
Sistem monitoring bekerja seperti sebuah alarm dan memberikan peringatan bagi
pengelola sistem bahwa telah terjadi hal-hal luar biasa. Hal tersebut menyebabkan
mereka mempersiapkan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengantisipasi
kejadian-kejadian luar biasa tersebut.
1.2 DASAR PEMIKIRAN
Public cluster LIPI merupakan sebuah cluster yang secara khusus
dikembangkan dengan tujuan sebagai sarana dalam komputasi ilmu pengetahuan
(computational science). Komputasi ilmu pengetahuan lebih menekankan pada
pengaturan dan pemanfaatan secara optimal sumber daya memory dan processor
di dalam proses-proses yang dijalankan. Hal tersebut menyebabkan sebagian
komputer yang menjadi bagian sebuah cluster di desain sebagai sebuah diskless
workstation – komputer dengan tanpa dukungan tempat penyimpanan yang
permanen – dan lebih menekankan pada sumber daya memory dan processor
yang besar
Cluster tersebut disebut sebagai public cluster karena kemampuannya
untuk menjangkau berbagai user dari luar dengan memanfaatkan jaringan
internet. Umumnya pemakaian sebuah cluster cenderung hanya untuk jaringan
yang tertutup (closed private network) dengan akses keluar yang terbatas
[HH2004]. Public cluster digunakan sebagai sarana di dalam menjalankan,
mencoba dan menyelesaikan masalah-masalah komputasi yang dimiliki oleh
berbagai user, khususnya masyarakat komputasi yang berada di Indonesia. Sebuah
sistem monitoring sudah selayaknya diperlukan bagi public cluster. Karena
informasi mengenai seberapa besar beban untuk masing-masing node – sebutan
bagi komputer yang menjadi bagian dari sebuah sistem cluster – ketika suatu
2

masalah komputasi sedang dijalankan di dalamnya, bagaimana kinerja processor
untuk masing-masing node, berapa suhu prosessor, berapa memory yang tersedia,
berapa bandwith pada network interface card (NIC) selama proses pembagian
kerja antara node satu dengan node yang lain, merupakan beberapa informasi yang
sangat signifikan dan diperlukan oleh pihak pengelola maupun user sebagai
pengguna sistem.
Banyak sekali sistem monitoring yang telah ada. Contoh sebuah sistem
monitoring yang sering dipergunakan untuk melakukan manajemen sebuah
cluster adalah Open Source Cluster Application Resource (OSCAR). [10] OSCAR
maupun program cluster yang lain umumnya dipergunakan di dalam melakukan
manajemen sebuah cluster yang memiliki karakteristik seperti telah disebutkan
sebelumnya. Yaitu bahwa sebuah cluster umumnya hanya memberikan akses yang
terbatas untuk pihak luar. Oleh karena itu, OSCAR maupun program cluster yang
lain tersebut tidak sesuai dengan keperluan dari public cluster. Karakteristik yang
mendasar dari public cluster adalah bahwa public cluster memberikan akses
secara luas bagi pihak luar di dalam menjalankan suatu program paralel. Sehingga
sebagai sebuah cluster yang ditujukan untuk publik, public cluster harus mampu
memberikan dukungan untuk mengakomodasi proses-proses yang terdapat di
dalam sebuah cluster yang ditujukan untuk publik. Seperti misalnya: proses
booking secara online, proses alokasi node untuk user yang berbeda dan
memberikan dukungan akan sebuah sistem monitoring bagi sebuah cluster untuk
publik. Sebuah program software untuk melakukan manajemen public cluster
perlu dikembangkan dari awal.
Bagaimana proses yang terjadi di dalam sebuah sistem monitoring
sungguh sangat mengusik benak penulis sehingga menyebabkan dan menjadikan
“pengembangan sebuah sistem monitoring” sebagai tema untuk penulisan tugas
akhir ini. Pemilihan public cluster LIPI sebagai sarana di dalam penulisan tugas
akhir ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
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1. Public cluster LIPI merupakan hasil pengembangan sendiri sehingga belum
memiliki semua komponen yang lengkap sebagai sebuah cluster, termasuk
belum mendukung sebuah sistem monitoring.
2. Public cluster LIPI, sesuai dengan namanya, bersifat public, dapat diakses oleh
berbagai user dari luar dengan memanfaatkan akses internet. Sehingga hal
tersebut menyebabkan sistem monitoring yang dikembangkan harus merupakan
sebuah sistem yang berbasis web.
Dengan alasan-alasan tersebut di atas memberikan keyakinan bagi penulis
untuk melakukan analisis dan pengembangan sebuah sistem monitoring pada
public cluster LIPI sebagai tema di dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
Sistem monitoring public cluster LIPI dikembangkan menggunakan
bahasa pemrograman Python dengan alasan karena bahasa pemrograman Python
bersifat intepreter sehingga memudahkan pemrograman pemerolehan data
monitoring [2].
1.3 TUJUAN SISTEM MONITORING
Tujuan pengembangan Sistem Monitoring Sumber Daya Hardware untuk
Public Cluster LIPI adalah sebagai berikut:
1. Memberikan informasi mengenai penggunaan resource masing-masing node
public cluster LIPI secara online, yaitu system statistic, memory usage,
ethernet traffic dan suhu CPU.
2. Memberikan informasi mengenai lingkungan public cluster LIPI secara online,
yaitu suhu casing untuk masing-masing blok dan informasi tegangan listrik
untuk masing-masing node.
3. Menyediakan interface bagi pengelola sistem sehingga mereka mampu
melakukan kontrol power supply masing-masing node public cluster LIPI
secara online.
4

1.4 BATASAN MASALAH
Sebuah sistem monitoring memiliki cakupan yang sangat luas, oleh karena
itu penulis menetapkan batasan masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah
sebagai berikut:
1. Pengembangan sistem monitoring terbatas hanya mengenai sumber daya
hardware untuk masing-masing node pada Public Cluster LIPI.
2. Melakukan analisis proses pengumpulan data monitoring dari masing-masing
node.
3. Memberikan dukungan untuk melakukan monitoring lingkungan fisik, seperti
suhu ruangan, serta kontrol ON/OFF untuk masing-masing node.
1.5 METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan
pengembangan produk jadi sistem monitoring sumber daya hardware berbasis
web untuk public cluster LIPI. Pengembangan produk menggunakan bahasa
pemrograman Python, serta pemanfaatan program atau sistem lain sehingga
terbentuk produk yang diharapkan. Selanjutnya melakukan uji coba terhadap
sistem. Pada bagian akhir dilakukan pengambilan kesimpulan dan pemberian
saran.
1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Bab 1 Pendahuluan, membahas latar belakang dan dasar pemikiran
penulisan tugas akhir, serta menetapkan batasan masalah dan metode penelitian
yang digunakan.
Bab 2 Sistem Cluster, membahas konsep mengenai sistem cluster,
arsitektur sebuah sistem cluster, karakteristik sebuah sistem cluster dengan node
yang diskless (diskless workstation), dan pada bagian akhir membahas mengenai
public cluster LIPI.
5

Bab 3 Sistem Monitoring, membahas konsep mengenai pemerolehan data
monitoring secara real-time dari objek yang di-monitor, membahas mengenai
Simple Network Management Protocol (SNMP), dan membahas mengenai Round
Robin Database Tool (RRDTool).
Bab 4 Analisis dan Desain Sistem, membahas mengenai analisis
permasalahan di dalam pengembangan sistem monitoring public cluster LIPI,
tools lain yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, proses identifikasi objekobjek manajemen jaringan sebagai objek monitoring, pengkajian perlunya LTSP
pada sistem monitoring yang dikembangkan, proses pemerolehan data monitoring
menggunakan SNMP, proses pembentukan service untuk pengumpul data
monitoring, proses menampilkan data monitoring ke web browser dengan
memanfaatkan RRDTool dan pada bagian akhir membahas use case sistem
monitoring public cluster LIPI.
Bab 5 Implementasi Sistem, membahas mengenai persiapan lingkungan
implementasi sistem, implementasi interface sistem monitoring yang berbasis
web, implementasi kontrol-kontrol sistem yang dibutuhkan, struktur penyimpanan
data yang digunakan, deployment sistem monitoring public cluster LIPI, dan
melakukan uji coba sistem.
Bab 6 Kesimpulan dan Saran, memberikan kesimpulan dari penulisan
tugas akhir, pemberian saran yang sebaiknya dilakukan untuk peningkatan sistem
yang telah ada dan membahas isu-isu yang belum selesai di dalam pengembangan
sistem yang dilakukan.
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BAB 2
SISTEM CLUSTER

2.1 PENDAHULUAN MENGENAI SISTEM CLUSTER
Cluster secara tata bahasa berarti seikat, sekelompok, segerombol.
Sebagian besar orang mengenalnya dengan istilah clustering. Teknologi
clustering mengacu suatu teknologi yang memungkinkan sejumlah komputer
untuk bekerja sama menyelesaikan permasalahan komputasi, yaitu bisa berupa
komputasi sains (dengan pemakain CPU yang intensif) sampai beragam proses
yang hanya mampu diselesaikan oleh sebuah superkomputer. Di Jerman, suatu
demo cluster komputer dengan memanfaatkan 550 PC (dengan processor Intel,
AMD, dan Alpha) mampu melakukan perhitungan simulasi permasalahan N-Body
dari Teori Relativitas Umum – Albert Einstein. Padahal aplikasi tersebut
umumnya hanya mampu dikerjakan oleh sebuah superkomputer [UTD2004].

Gambar 2.1 Cluster dari sejumlah PC biasa
Sistem cluster mengikat beberapa komputer agar menjadi suatu sistem
dengan sumber daya komputasi tunggal yang mampu melakukan pekerjaan besar.
Dari sisi user sebagai pengguna sistem tidak akan merasa bahwa pekerjaan yang
dijalankan pada sistem tersebut sebenarnya tidak hanya dikerjakan oleh satu
komputer saja, namun telah tersebar ke mesin komputer yang berbeda.
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Unit terkecil sebuah cluster disebut dengan node, yaitu komputer yang
terkoneksi dan menjadi bagian dari sebuah sistem cluster. Tidak semua komputer
yang terkoneksi antara komputer yang satu dengan komputer yang lain dapat
langsung membentuk sebuah cluster. Pada dasarnya adalah di dalam cluster harus
telah ada suatu konfigurasi yang menyatakan bahwa suatu komputer merupakan
bagian dari sistem cluster tertentu sehingga suatu komputer tidak harus secara
dedicated menjadi bagian dari suatu cluster. Komputer-komputer di dalam suatu
jaringan LAN atau bahkan jaringan yang lebih luas lagi dapat langsung
memberikan dukungan menjadi sebuah cluster.
Cluster terbentuk karena sebelumnya telah ter-install sebuah program
software cluster pada salah satu komputer dari sejumlah komputer yang saling
terkoneksi tersebut. Komputer utama biasa disebut dengan node master.
Sedangkan komputer-komputer yang lain biasa disebut sebagai node client. Dari
salah satu node di dalam suatu cluster, suatu proses dapat dijalankan dan secara
pre-emptive atau non-pre-emptive proses tersebut akan tersebar ke node-node
yang lain. Penyebaran proses dapat terjadi berdasarkan konfigurasi yang terdapat
pada node master atau berdasarkan alur proses yang telah embedded di dalam
program paralel yang dijalankan.
Secara sistem hardware, tidak ada keharusan bahwa komputer-komputer
yang akan dijadikan sebagai bagian sebuah cluster memiliki spesifikasi yang
tinggi. Hal inilah yang menyebabkan bahwa pembuatan sebuah cluster tidak
memerlukan biaya yang tinggi. Cluster dengan node-node yang memiliki
spesifikasi yang tinggi dan telah memperhitungkan komposisi yang tepat antara
masing-masing hardware yang terlibat di dalamnya, serta telah dikonfigurasikan
dengan benar maka akan menghasilkan sebuah cluster dengan kemampuan yang
sungguh luar biasa setara dengan sebuah supercomputer. Pada umumnya
pengembangan sebuah cluster disesuaikan dengan melihat kebutuhan dan tujuan
dari pemakaian cluster tersebut.
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Proses pembagian kerja yang terjadi di dalam sebuah cluster bergantung
pada jenis cluster yang digunakan. Jenis cluster yang paling populer adalah
cluster Beowulf. Cluster Beowulf merupakan sebuah cluster dengan kemampuan
yang scalable bergantung pada sistem hardware, sistem jaringan dengan akses
terbatas (private network system), dan berjalan di atas infrastruktur sistem operasi
yang open source software, yaitu Linux. Beowulf bukanlah hanya sebuah software
package. Banyak software package yang merupakan bagian dari Beowulf,
diantaranya adalah: Massive Passing Interface (MPI), Local Area Multicomputer
(LAM), Parallel Virtual Machine (PVM), Linux Kernel, channel-bonding patch
untuk Linux Kernel – yang menyebabkan kita dapat menempatkan beberapa
Ethernet ke dalam virtual Ethernet sehingga menambah kecepatannya – dan
Distributed Inter-Process Communication (DIPC) – menyebabkan kita dapat
menggunakan shared memory, semhapores, dan message queues secara transparan
pada cluster [4]. Umumnya hanya beberapa library yang dikonfigurasikan ke
dalam cluster, seperti PVM saja atau MPI saja sehingga sebutan PVM atau MPI
itulah yang lebih dikenal sebagai sebuah cluster.
Tidak semua proses langsung dapat berjalan dan mampu memanfaatkan
kelebihan dari cluster Beowulf. Semua proses yang ingin dijalankan pada cluster
Beowulf memerlukan perubahan, yaitu secara programming bahwa proses tersebut
harus telah mendukung pekerjaan paralel dimana antara pekerjaan yang satu
dengan pekerjaan yang lain harus berkomunikasi dengan menggunakan library
yang telah disediakan, yaitu MPI atau PVM atau network sockets atau SysV IPC.
Library-library tersebut merupakan sistem software yang memberikan sarana bagi
pengguna cluster agar dapat membuat sebuah program paralel dengan dukungan
message-passing yang dapat berjalan pada sebuah cluster dengan menggunakan
bahasa pemrograman Fortran atau C.
Cluster Beowulf tidak memberikan dukungan pada proses yang
menggunakan shared memory. Sebuah program yang multi-threaded tidak secara
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otomatis akan memiliki peningkatan kecepatan dan kinerja apabila dijalankan
pada cluster Beowulf karena program tersebut menggunakan shared memory di
dalam prosesnya.
Semua proses yang dijalankan pada cluster Beowulf harus mengalami
perubahan dan dikembangkan dukungan PVM atau MPI. Sehingga hal tersebut
menyebabkan pengguna dari cluster Beowulf adalah hanya mereka yang berada di
lapangan sains, para akademisi dan komunitas riset. Karena hanya sebagian besar
dari mereka saja yang mampu menulis sebuah program dari nol (code in house)
dan merupakan sebuah aplikasi yang cluster-aware.
Jenis cluster yang lain, seperti cluster OpenMosix, tidak mengharuskan
bahwa proses yang ingin dijalankan harus telah mendukung PVM atau MPI.
OpenMosix menambahkan kemampuan clustering pada kernel Linux yang
memungkinkan setiap proses standar Linux untuk memperoleh keuntungan dari
sumber daya cluster. OpenMosix menggunakan teknik adaptive load-balancing
sehingga menyebabkan proses yang berjalan pada satu node bisa secara transparan
bermigrasi (berpindah) ke node yang lain agar dapat dieksekusi dengan lebih
cepat. Node-node dalam cluster akan berkomunikasi satu sama lain dan
mengadaptasi beban kerja mereka. Proses yang berasal dari suatu node, apabila
node tersebut lebih sibuk dibandingkan dengan node yang lain, maka proses
tersebut akan berpindah ke node yang idle. OpenMosix akan memungkinkan
eksekusi paralel dengan skalabilitas tinggi pada tingkatan proses. OpenMosix
mampu memindahkan kebanyakan proses Linux antara masing-masing node. Jika
suatu aplikasi melakukan proses forking maka OpenMosix akan melakukan
penyebaran masing-masing proses child ke node yang tepat [UTD2004].
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2.2 SISTEM CLUSTER DENGAN DISKLESS NODE

Gambar 2.2 Diskless system
Sistem yang diskless merupakan sebuah jaringan komputer dimana
sebagian besar komputer yang terkoneksi tidak didukung dengan tempat
penyimpanan (storage) yang permanen. Hal ini hampir mirip dengan dump
terminal. Pada jaringan yang hanya terdiri dari dua komputer, dump terminal
hanya menggunakan dua buah monitor, ethernet, keyboard dan mouse. Sedangkan
pada sistem yang diskless, selain menggunakan monitor, ethernet, keyboard dan
mouse, juga menggunakan dua buah CPU yang lengkap. Namun dengan hanya
dilengkapi media penyimpanan yang tetap, seperti hard disk [RUS2004].
Sistem diskless umumnya berjalan di atas sistem operasi Linux. Contoh
software package untuk sistem yang diskless adalah Linux Terminal Server
Project (LTSP) dan Fully Automated Instalation (FAI).
Permasalahan utama dari sistem yang diskless adalah bagaimana proses
booting dapat terjadi? Dan bagaimana sebuah sistem operasi dapat berjalan pada
komputer tersebut?
Pada tahap awal, komputer yang diskless akan mencari IP Address dan
nama file boot image dari BOOTP server, kemudian dengan menggunakan TFTP
untuk mendownload boot image dari server yang mungkin saja berbeda-beda dan
memulai prosesnya dari server yang telah ditemukan tersebut. Karena selanjutnya
BOOTP berkembang menjadi DHCP maka proses pemerolehan bootable image
dari server adalah hanya terjadi dalam dua tahap besar yaitu tahap pertama adalah
11

proses booting menggunakan network booting – boot loader didownload dan
dijalankan – dan kemudian tahap kedua adalah proses download dari file image
kernel (umumnya memiliki nama vmlinuz) dan selanjutnya sistem operasi pada
komputer diskless dapat mulai dijalankan.
Terdapat banyak kemungkinan pilihan untuk proses ketika network
booting, seperti pada tabel berikut [6]:
Fungsi

Network Booting

Network Boot ROM

PXE, Etherboot, Netboot

Network Boot Loader

pxelinux, bpbatch

Root File System

RAM disk, NFS root, local hard drive
Tabel 2.1 Network booting

Untuk sebuah PC, bagian yang signifikan adalah Network Interface Card
(NIC) harus mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bootable device dan
terdaftar di motherboard BIOS. Dan apabila telah ditentukan bahwa NIC tersebut
sebagai boot device maka NIC tersebut harus mampu untuk me-donwload boot
loader dan menjalankannya. Agar hal tersebut dapat terjadi maka kita harus
memilih NIC yang telah memiliki boot ROM built-in atau kita memasukkan
sendiri boot ROM yang sesuai ke dalam NIC tersebut. Bisa juga, proses boot
dimulai dari floppy atau lokal hard disk yang telah mengandung boot ROM image.
Namun, pada umumnya untuk sebuah sistem yang diskless tidak mendukung
berbagai bentuk tempat penyimpanan lokal (local persistent storage), termasuk
diantaranya: hard disk drives, floppies, dan CD-ROMs. Hal ini mengakibatkan
bahwa hanya pilihan menggunakan network booting adalah satu-satunya yang
tersisa sebagai alternatif untuk proses boot pada komputer yang diskless.
Image kernel dapat diperoleh oleh komputer client dengan menggunakan
TFTP server. Setelah suatu NIC dari komputer client pada tahap network booting
berhasil menemukan komputer server maka proses download image kernel
dilakukan. Selanjutnya komputer client melakukan mounting file system dan
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melakukan semua proses inisialisasi sebuah sistem operasi yang diperlukan dan
akhirnya terbentuklah sebuah sistem operasi yang serupa (homogen) dengan
komputer server pada komputer client. Sistem operasi yang terbentuk tersebut
sebenarnya merupakan sistem operasi komputer server dengan display yang
dialihkan ke komputer client. Agar hal tersebut dapat berjalan maka file system,
serta konfigurasi yang diperlukan untuk sebuah sistem operasi harus dapat
diperoleh oleh komputer client dari komputer server dengan memanfaatkan
fasilitas NFS server, yaitu server telah membuka permission bagi komputer lain
untuk menggunakannya suatu file system miliknya.
Kelebihan yang dimiliki oleh sistem diskless tersebut terkadang
digabungkan dengan pengembangan sebuah sistem cluster. Khususnya pada
cluster yang ditujukan untuk komputasi ilmu pengetahuan. Pada komputasi ilmu
pengetahuan, umumnya komputasi yang dijalankan hanya membutuhkan kinerja
CPU yang tinggi dan dengan didukung oleh ketersediaan memory yang memadai.
Peranan tempat penyimpanan yang permanen untuk masing-masing node sungguh
sangat kecil, diperlukan pun umumnya hanya satu atau dua buah persistent
storage untuk node tertentu saja. Hal tersebut menyebabkan para pengembang
sistem cluster memilih memanfaatkan kelebihan sistem diskless dengan alasan
untuk mengurangi overhead dari biaya yang dikeluarkan dan bahkan lebih
menguntungkan karena sama sekali tidak mengganggu kinerja dari sistem cluster
sendiri. Biaya yang dikeluarkan kecil karena sistem diskless terbentuk hanya
dengan melakukan instalasi software package saja tanpa memerlukan device
tambahan.
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2.3 PUBLIC CLUSTER LIPI
Public cluster LIPI, seperti telah disebutkan di awal dikenal dengan nama
public cluster, merupakan sebuah cluster yang secara dedicated ditujukan untuk
sarana komputasi ilmu pengetahuan (computational science) dan merupakan hasil
pengembangan sendiri dari orang-orang komputasi LIPI. Public cluster memiliki
kelebihan dibandingkan dengan cluster yang lain, antara lain:
1. Memberikan dukungan interface yang berbasis web dan akses ke luar yang
terbuka bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat komputasi di Indonesia.
Hal ini berbeda dengan sistem cluster pada umumnya yang cenderung
memiliki akses tertutup (closed private network) hanya khusus untuk internal
pemakai di dalam jaringan tersebut.
2. Memiliki kelebihan di dalam pengaturan alokasi node yang dipakai oleh user
yang berbeda sehingga memungkinkan beberapa user dapat menjalankan
program paralel yang dimiliki secara bersamaan. Pengaturan alokasi node
tergabung di dalam manajemen booking yang merupakan bagian dari
manajemen public cluster.
3. Public cluster memiliki kontrol untuk semua power supply yang terdapat di
masing-masing node dengan menggunakan rangkaian saklar relay yang
terkoneksi ke port paralel dari node master. Kontrol power suplay memiliki
interface berbasis web dan hanya dipergunakan oleh user dengan authority
tertentu. Kontrol ON/OFF yang secara langsung menyalakan atau mematikan
power supply memiliki tingkat keamanan yang lebih karena suatu node benarbenar dalam keadaan mati atau dalam keadaan hidup.
4. Public cluster memberikan dukungan akan monitoring komputasi yang sedang
dijalankan, berupa monitoring sumber daya komputer untuk masing-masing
node seperti penggunaan memory, suhu CPU atau lalu lintas data (ethernet
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traffic) yang terjadi antar node, dan monitoring lingkungan cluster, seperti suhu
ruangan di dalam casing.

Gambar 2.3 Fitur-fitur yang dimiliki oleh Public Cluster LIPI
Arsitektur dari Public Cluster LIPI adalah sesuai dengan gambar 2.4.
Seluruh akses dari luar secara online ke public cluster LIPI hanya melalui satu
gerbang, yaitu komputer yang berfungsi sebagai web server. Web server akan
terkoneksi langsung dengan node master agar dapat menjalankan seluruh
komputasi dari user luar yang telah memanfaatkan fasilitas web public cluster
tersebut. Web server merupakan interface secara terpusat bagi user yang akan
booking dan melakukan monitoring komputasi yang dijalankan. Interface tersebut
juga sebagai media bagi user yang memiliki authority lebih tinggi di dalam
melakukan kontrol public cluster LIPI. Interface tersebut juga berfungsi di dalam
melakukan kontrol power supply untuk masing-masing node melalui sebuah
saklar relay yang terkoneksi ke paralel port dari komputer web server.

Gambar 2.4 Arsitektur sistem Public Cluster LIPI
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Public cluster memiliki manajemen booking dengan alur proses seperti
pada gambar 2.5. Umumnya sebuah software manajemen cluster, seperti Open
Source Cluster Application Resources (OSCAR), tidak memiliki model yang
seperti ini. Sistem cluster yang lain memperbolehkan hanya satu komputasi yang
running dengan memanfaatkan seluruh node yang terdapat di dalam cluster.
Secara keseluruhan sistem dari public cluster LIPI pada saat ini belum
beroperasi secara maksimal. Public cluster berjalan di atas sistem operasi Linux
dengan dukungan library Message Passing Libraries (MPI) dan mendukung
software seperti compiler GNU C++ dan Fortran 77. Interface berbasis web yang
ada masih sederhana sehingga belum dibuka untuk umum. Pemakaian sistem
cluster pada saat ini hanya sebatas untuk menjalankan program-program
komputasi dari staf laboratorium Fisika dan Komputasi LIPI.
Saat sekarang, public cluster hanya terdiri dari 9 node dan direncanakan
jumlah node akan diperbanyak sampai 42 node. Gambar 2.5 merupakan tampilan
fisik dari public cluster. Node paling kiri merupakan node master dan yang lain
adalah node client. Perakitan motherboard, NIC, RAM dan CPU secara lengkap
tanpa menggunakan casing yang standar. Casing dibuat sendiri menggunakan
bahan acrylic dengan alasan bahwa harga yang terjangkau dan memiliki nilai seni.
Spesifikasi node-node di dalam public cluster dapat dilihat pada tabel 2.2.
Node
1

Spesifikasi
Merupakan Node Master, Processor 2xP3-933 MHz, RAM 1Gb,
40 Gb IDE HDD

2-3

Processor 486-66 Mhz, RAM 32 Mb, diskless

4-7

Processor P4 2.4 Ghz, RAM 1 Gb, diskless

8-9

Processor P4 3 Ghz, RAM 1 Gb, 40 Gb SATA HDD
Tabel 2.2 Spesifikasi node-node public cluster LIPI
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Gambar 2.5 Flow chart proses booking pada Public Cluster LIPI
17

Gambar 2.6 Tampilan fisik public cluster LIPI
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BAB 3
SISTEM MONITORING

3.1 PENDAHULUAN MENGENAI SISTEM MONITORING
Pengertian sistem monitoring dari kamus online (nonprofit dictionary)
adalah “A monitoring system is the way an organization collects and analyzes
data about itself in order to maximize its achievement” [3].
Sebuah sistem monitoring melakukan proses pengumpulan data mengenai
dirinya sendiri dan melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan tujuan
untuk memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Data yang
dikumpulkan pada umumnya merupakan data yang real-time, baik data yang
diperoleh dari sistem yang hard real-time maupun sistem yang soft real-time.
Sistem yang real-time merupakan sebuah sistem dimana waktu yang diperlukan
oleh sebuah komputer di dalam memberikan stimulus ke lingkungan eksternal
adalah suatu hal yang vital. Waktu di dalam pengertian tersebut berarti bahwa
sistem yang real-time menjalankan suatu pekerjaan yang memiliki batasan waktu
tertentu (deadline). Di dalam batasan waktu tersebut suatu pekerjaan mungkin
dapat terselesaikan dengan benar, atau sebaliknya dapat juga belum terselesaikan.
Sistem yang hard real-time mengharuskan bahwa suatu pekerjaan harus
terselesaikan dengan benar. Sesuatu yang sangat buruk akan terjadi apabila
komputer tidak mampu menghasilkan output dengan tepat waktu. Hal ini seperti
yang sering terjadi pada embedded system untuk kontrol suatu benda, seperti
pesawat terbang, mesin jet, dan yang lainnya. Sistem yang soft real-time tidak
mengharuskan bahwa suatu pekerjaan harus terselesaikan dengan benar. Seperti
sistem pada multimedia dimana tidak akan memberikan pengaruh yang begitu
besar terhadap output yang dihasilkan apabila untuk beberapa batasan waktu yang
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telah ditetapkan terjadi kehilangan data. Namun hal tersebut umumnya masih bisa
ditoleransi [KS1997].
Secara garis besar tahapan dalam sebuah sistem monitoring terbagi ke
dalam tiga proses besar, yaitu:
1. proses di dalam pengumpulan data monitoring,
2. proses di dalam analisis data monitoring, dan
3. proses di dalam menampilkan data hasil montoring.
Keseluruhan proses dapat dilihat pada gambar 3.1. Sumber data dapat
berupa network traffic, informasi mengenai hardware, atau sumber-sumber lain
yang ingin diperoleh informasi mengenai dirinya. Proses dalam analisis data dapat
berupa pemilihan data dari sejumlah data telah telah terkumpul atau bisa juga
berupa manipulasi data sehingga diperoleh informasi yang diharapkan. Sedangkan
tahap menampilkan data hasil monitoring menjadi informasi yang berguna di
dalam pengambilan keputusan atau kebijakan terhadap sistem yang sedang
berjalan dapat berupa sebuah tabel, gambar, gambar kurva, atau dapat juga berupa
gambar animasi.

Gambar 3.1 Proses di dalam sistem monitoring
Aksi yang terjadi di antara proses-proses yang ada di dalam sebuah sistem
monitoring adalah berbentuk service, yaitu suatu proses yang terus-menerus
berjalan

pada

interval

waktu

tertentu.

Proses

yang

dijalankan

dapat

berupapengumpulan data dari objek yang di-monitor, atau melakukan analisis data
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yang telah diperoleh dan menampilkannya. Proses yang terjadi tersebut bisa saja
memiliki interval waktu yang berbeda. Contoh interval waktu di dalam
pengumpulan data dapat terjadi tiap lima menit sekali. Namun pada proses
analisis data terjadi tiap satu jam sekali karena untuk menghasilkan informasi
yang diharapkan membutuhkan lebih dari satu sampel data, misal untuk nilai
rataan data (AVERAGE) dengan sebanyak 60 sampel data.
3.2 SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL (SNMP)
Kebutuhan akan Simple Network Management Protocol (SNMP) pada
sebuah sistem monitoring disebabkan oleh kebutuhan akan pemerolehan data
monitoring dari sumber daya komputer lain atau data monitoring berasal dari
remote komputer.
3.2.1Pendahuluan Mengenai Simple Network Management
SNMP pada awalnya hanya dikhususkan pada manajemen jaringan
TCP/IP, yaitu untuk melakukan manajemen informasi yang berkaitan dengan IP
dan TCP, seperti pengubahan dari IP address ke suatu alamat fisik, jumlah data
incoming dan outgoing IP datagram, atau tabel informasi mengenai koneksi TCP
yang mungkin terjadi. Namun, selanjutnya berkembang dengan memberikan
dukungan informasi pada berbagai protokol jaringan, seperti DECnet, AppleTalk,
dan NetWare IPX/SPX. Dukungan SNMP juga sampai pada berbagai fungsi yang
terdapat di dalam sebuah multiprotocol routers. Sampai saat ini, SNMP juga telah
memberikan dukungan untuk melakukan manajemen pada suatu host, seperti
memory, CPU, manajemen disk dan manajemen application services [FEI1995].
Model manajemen yang baku pada jaringan internet didesain agar dapat
memberikan kebebasan suatu manajer jaringan (network manager) untuk dapat
melakukan analisis data dari suatu peralatan jaringan. Manajer jaringan juga dapat
melakukan perubahan konfigurasi dari suatu peralatan jaringan yang ada.
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Sebuah software agent perlu di-install pada masing-masing peralatan
jaringan. Agent tersebut menerima pesan dari manajer jaringan. Pesan tersebut
umumnya berupa permintaan (request) untuk membaca data dari peralatan
jaringan atau menulis data ke peralatan jaringan. Selanjutnya si agent mengurus
request tersebut dan memberikan respons balik ke manajer jaringan. Sebuah
agent tidak harus selalu menunggu suatu request dari manajer jaringan akan suatu
informasi. Ketika terjadi masalah yang serius (significant event), si agent dapat
mengirimkan pesan notifikasi yang disebut dengan trap ke satu atau lebih manajer
jaringan. Protokol yang sesuai untuk semua pesan antara agent dan manajer
jaringan adalah User Datagram Protocol (UDP), namun semua protokol
pembawa pesan yang lain masih tetap dimungkinkan dan dapat diterapkan
[FEI1995]. Gambaran secara lengkap mengenai sistem manajemen jaringan dapat
dilihat pada gambar 3.2.

Gambar 3.2 Interaksi antara manajer jaringan dan agent (sumber: FEI1995)
3.2.2Structure and Identification of Management Information
Dokumen RFC 1155, Structure and Identification of Management
Information for TCP/IP-based Internets menjelaskan cara bagaimana kita dapat
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mendefinisikan dan mendeskripsikan suatu variabel Management Information
Base (MIB), dapat membedakan satu variabel dengan variabel yang lain, dapat
mengidentifikasi bahwa suatu variabel tersebut readable atau writeable, dan
bahkan bagaimana merepresentasikan variabel-variabel tersebut. Dokumen
tersebut mengikuti standar International Organization for Standardization (ISO)
dan International Telegraph and Telephone Consultative Committee (CCITT) dan
membahas mengenai [FEI1995]:
–

Suatu variabel MIB didefinisikan dan dideskripsikan dengan menggunakan
bahasa pemrograman untuk mendefinisikan suatu tipe data (datatype definition
language) yang dikenal dengan Abstract Syntax Notation (ASN.1). ASN.1
memberikan dukungan di dalam pembentukan sebuah struktur data sesuai
dengan yang kita butuhkan. ASN.1 memberikan dukungan secara mendasar
sama seperti dengan bahasa pemrogramman pada umumnya.

–

Informasi yang tersimpan di dalam sebuah manajemen jaringan di atur dalam
sebuah tree yang besar dan dikoordinir oleh ISO dan CCITT. Struktur tree akan
membantu di dalam memvisualisasikan hubungan yang terdapat diantara
variabel-variabel yang ada. Dapat dilihat pada gambar 3.3.

–

Suatu object identifier di dalam manejemen jaringan diturunkan dari tree
tersebut. Masing-masing node di dalam tree mengandung sebuah angka. Nama
untuk sebuah parameter yang terkait adalah merupakan rangkaian dari angkaangka tersebut dan diselingi dengan titik diantaranya, sepanjang jalur (path)
dari node root sampai ke node dari parameter tersebut.

–

Terdapat proses pengubahan format dengan menggunakan Basic Encoding
Rules (BER) terhadap nilai yang terkandung di dalam suatu variabel ASN.1
ketika nilai tersebut ditransmisikan antara agent dan manajer jaringan. Agent
dan manajer jaringan berperan di dalam pengubahan format antara format yang
standar sesuai dengan ASN.1 dan format yang sesuai dengan format BER.
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Gambar 3.3 Struktur tree object identifiers
3.2.3Management Information Base (MIB)
Konfigurasi, status, dan informasi statistik suatu peralatan secara lebih
mudah dianalogikan sebagai sebuah database. Pada kenyataannya, informasiinformasi tersebut tersimpan di dalam peralatan jaringan sebagai kombinasi dari
switch settings, hardware counters, in-memory variables, in-memory tables, atau
files. Di SNMP yang standard, database secara logika dari informasi manajemen
jaringan dikenal dengan Management Information Base (MIB).
Secara logika, MIB merupakan sebuah database informasi yang terdapat
pada masing-masing peralatan jaringan. Suatu variabel di dalam MIB memiliki
bentuk yang sederhana, yaitu sebagai variabel yang tunggal (elementary standalone quantities), seperti integers, octect strings atau objek identifier. Terkadang
membentuk sekumpulan variabel MIB yang terorganisasi ke dalam sebuah tabel.
Sebuah peralatan jaringan sering memiliki bentuk yang kecil dan lemah. Oleh
karena itu adalah penting untuk tetap menjaga bahwa informasi yang tersimpan di
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dalam sebuah variabel MIB merupakan sejumlah informasi mendasar yang
penting dan minimal. Komputasi yang mungkin saja terjadi di dalam
mendefinisikan suatu MIB sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam definisi suatu
MIB dan sebaliknya dialihkan ke manajemen aplikasi nantinya.
Variabel-variabel dalam MIB didefinisikan ke dalam group-group. Hal
tersebut untuk memudahkan di dalam pengaturan. Masing-masing group selalu
memiliki identifier dan akan muncul di dalam penamaan tree, dan suatu objek
akan ada di dalam identifier tersebut. Sehingga semua variabel yang berkaitan
akan berada di dalam sebuah group dengan nama yang sama. Di dalam dokumen
MIB-II terdapat sebelas group yang mengelompokkan beberapa MIB yang
memiliki karakteristik yang sama, yaitu: system, interfaces, at, ip, icmp, tcp, udp,
egp, transmission, snmp dan ifExtension.
Contoh sebuah definisi formal suatu MIB untuk objek sysLocation
seperti yang ada pada dokumen RFC1213 [9] adalah sebagai berikut:
sysLocation OBJECTTYPE
SYNTAX DisplayString(SIZE(0..255))
ACCESS readwrite
STATUS mandatory
DESCRIPTION
“The physical location of this node (e.g,
'telephone closet.3rd floor').”
::= {system 6}

Definisi di atas menjelaskan bahwa objek tersebut dinamakan dengan
sysLocation.

Pada baris terakhir dari definisi tersebut menyatakan assign suatu

OBJECT IDENTIFIER ke sysLocation. Secara khusus,
::= {system 6}

berarti bahwa objek ini akan berada di bawah node system dan memiliki nomor 6.
Objek ini merupakan satu-satu objek yang berada di bawah node system dengan
nomor 6 sehingga untuk pemerolehan nilai atau pengubahan nilai yang terdapat
pada variabel tersebut harus ditambahkan angka 0. OBJECT IDENTIFIER untuk
variabel sysLocation adalah: 1.3.6.1.2.1.1.6.0
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3.2.4Simple Network Management Protocol (SNMP)
SNMP merupakan sebuah protocol sebagai sarana antara manajer jaringan
dan agent untuk dapat saling berkomunikasi. SNMP dapat mengidentifikasi halhal sebagai berikut: tipe pesan yang dikirim antara manajer jaringan dengan agent,
format pesan yang dikirimkan, dan protocol yang digunakan sebagai sarana untuk
berkomunikasi. Gambar 3.4 mengilustrasikan tipe-tipe pesan yang terdapat di
dalam SNMP versi 1. Penjelasan masing-masing pesan adalah sebagai berikut:
–

get request, dipergunakan untuk memperoleh suatu nilai dari satu atau lebih
variabel MIB

–

get-next-request, dipergunakan untuk membaca suatu nilai dari suatu variabel
MIB secara berurutan. Sering dipergunakan untuk membaca MIB yang
berbentuk tabel.

–

set-request, dipergunakan untuk mengubah nilai suatu variabel MIB

–

get-response, dipergunakan untuk menjawab pesan get-request, get-nextrequest, atau trap oleh agent SNMP ke manajer jaringan.

–

trap, dipergunakan untuk memberikan informasi adanya suatu kejadian tertentu
tanpa perlu adanya request dari manajer jaringan secara spontan, seperti cold
restart, warm restart, atau link down.
Protocol UDP sebagai pilihan dan direkomendasikan sebagai protocol

transport untuk SNMP. Kedua protocol, baik TCP dan UDP dapat dipergunakan
sebagai protocol transport. Namun, UDP lebih dianjurkan karena TCP
merupakan protocol yang cukup rumit dan selalu membutuhkan sejumlah
memory

dan

sumber

daya

CPU.

Sebaliknya,

UDP

sangat

mudah

diimplementasikan dan dijalankan. Suatu vendor dapat membuat IP yang
sederhana dan memasukkan UDP ke dalam peralatan jaringan mereka, seperti
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repeater dan modem. Jumlah total software transport yang diperlukan kecil dan
mudah dipaketkan ke dalam read-only memory (ROM) [FEI1995].

Gambar 3.4 Pesan-pesan antar manajer jaringan dan agent
Walaupun

demikian,

SNMP

dapat

dipergunakan

sebagai

sarana

komunikasi yang berjalan di atas protocol-protocol yang lain. Sebagai contoh
pada

dokumen

RFC1298

menjelaskan

bagaimana

pesan

SNMP

dapat

diimplementasikan di atas protocol IPX dan ada beberapa produk yang didesain
khusus untuk lingkungan NetWare dimana SNMP berjalan di atas protocol
NetWare's IPX.

27

3.3 ROUND ROBIN DATABASE Tool (RRDTool)
Kebutuhan akan Round Robin Database Tool (RRDTool) pada sebuah
sistem monitoring disebabkan oleh kebutuhan akan proses analisis data
monitoring dan proses di dalam pembentukan grafik hasil monitoring dari data
monitoring yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dengan mengunakan RRDTool
juga akan diperoleh kemudahan di dalam penyimpanan data monitoring dan
proses pengambilan kembali data monitoring tersebut karena RRDTool bekerja
dengan sebuah database yang dikenal dengan nama database round robin (Round
Robin Database – RRD).
Round Robin merupakan sebuah teknik yang bekerja pada sejumlah data
yang tetap dan memiliki pointer ke elemen data yang sedang aktif (current
element). Hal ini dapat dianalogikan sebagai sekumpulan titik-titik pada garis
yang membentuk sebuah lingkaran, titik-titik tersebut merupakan data yang
tersimpan. Sedangkan pointer ke current element dapat dianalogikan sebagai
suatu garis yang berpangkal di titik pusat lingkaran dan di salah satu titik pada
lingkaran tersebut. Ketika pointer menunjuk ke suatu data untuk dibaca atau
ditulis, maka selanjutnya pointer tersebut bergerak ke data berikutnya. Pada
sebuah lingkaran tidak ditemukan ujung dan pangkal sehingga pointer akan terus
berputar. Pada tahap awal, semua data akan mengisi tempat yang kosong.
Selanjutnya, setelah tempat yang kosong telah terisis semua dengan data maka
secara otomatis data yang baru akan ditempatkan pada lokasi yang lama menimpa
data yang sudah ada. Oleh karena itu, ukuran database tidak akan pernah
bertambah dan tidak memerlukan manajemen tertentu untuk mengatur database
tersebut seperti lazimnya sebuah database yang lain [8].
Mungkin beberapa orang cukup mudah memperoleh suatu data atau
informasi dari suatu peralatan jaringan, seperti suhu ruangan atau jumlah octets
yang melalui interface FDDI pada suatu router. Namun, bukan suatu hal yang
mudah untuk menyimpan data tersebut secara efisien pada suatu tempat yang
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terstruktur. RRDTool memberikan kemudahan di dalam melakukan log data dan
analisis data dari berbagai sumber data yang berbeda. Termasuk di dalam analisis
data yang mampu dilakukan oleh RRDTool adalah secara cepat dapat me-generate
grafik yang mewakili sejumlah data yang telah dikumpulkan sebelumnya dalam
kurun waktu tertentu.
Fitur-fitur RRDTool adalah sebagai berikut:
1. Data Acquisition, di dalam monitoring suatu sistem diperlukan ketersediaan
data pada interval waktu yang konstan. Namun, sayangnya kita tidak mungkin
selalu mampu untuk mengambil data pada interval waktu yang tepat. Oleh
karena itu, RRDTool memberikan kemudahan di dalam melakukan log data
dengan tidak terikat pada interval waktu tersebut. RRDTool secara otomatis
akan melakukan interpolasi nilai dari sumber data tersebut pada slot waktu
terakhir (latest official time-slot).
2. Consolidation, dengan menggunakan fungsi konsolidasi RRDTool secara
otomatis akan melakukan analisis data ketika suatu data baru dimasukkan ke
dalam RRD. Hal ini memberikan keuntungan bagi kita, seperti misalnya
apabila kita menyimpan data dengan interval waktu 1 menit. Maka akan
memerlukan tempat di dalam disk yang tidak kecil apabila kita menginginkan
suatu grafik yang merupakan hasil analisis data dalam kurun waktu 1 tahun.
Termasuk di dalam fungsi konsolidasi RRDTool adalah AVERAGE,
MINIMUM, MAXIMUM dan LAST.
3. Round Robin Archives (RRA), memberikan jaminan bahwa ukuran dari RRD
tidak akan mengalami pertambahan dan data yang lama secara otomatis akan
dibuang. Data dengan consolidation yang sama akan disimpan ke dalam sebuah
RRA.
4. Unknown Data, di dalam data acquisition sangat dimungkinkan bahwa tidak
diperoleh suatu data untuk disimpan ke dalam RRD. RRDTool memberikan

29

solusi akan hal tersebut dengan secara otomatis memasukkan nilai UNKNOWN
ke dalam database.
5. Graphing, merupakan fitur dari RRDTool untuk mampu me-generate laporan
dalam bentuk grafik atas semua data yang tersimpan di dalam satu atau lebih
RRD.
Beberapa fungsi yang didukung oleh RRDTool adalah: create, update,
graph, dump, restore, fetch, tune, last, info, rrdresize, dan xport. Dari beberapa
fungsi tersebut akan dijelaskan beberapa sebagai berikut:
–

create, fungsi untuk membuat RRD yang baru.
Beberapa parameter penting di dalam pembentukan sebuah RRD adalah:
1. Data Source Type, merupakan tipe dari suatu nilai data dari data-source
yang ada, antara lain: GAUGE, COUNTER, DERIVE, dan ABSOLUTE.
GAUGE, dipergunakan untuk sesuatu seperti suhu atau jumlah orang di
dalam suatu ruangan.
COUNTER, dipergunakan untuk counter yang terus menaik seperti counter
inOctets pada router. Asumsi bahwa counter tidak akan pernah menurun,
kecuali terjadi overflows.
DERIVE, dipergunakan untuk menyimpan nilai turunan dari nilai terakhir
yang telah dimasukkan dengan nilai yang baru dari data-source. Hal ini
berguna untuk gauges, seperti contoh, untuk mengukur perubahan jumlah
orang yang keluar dan masuk ke ruangan. Secara internal, cara kerja
DERIVE mirip dengan COUNTER, namun tanpa ada pengechekan
overflows.
ABSOLUTE, dipergunakan untuk counter yang cenderung me-reset nilai
yang telah diperoleh ketika dalam proses membaca input. Contoh,
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dipergunakan untuk sesuatu yang ingin dihitung seperti jumlah pesan sejak
terakhir di-update.
2. Round Robin Archives (RRA), RRD menyimpan data ke dalam RRA.
Masing-masing RRA menyimpan sejumlah data dari semua data-source
yang telah didefinisikan. Data yang tersimpan juga harus dikonsolidasikan
dengan salah satu fungsi konsolidasi yang ada.
3. Interval waktu, default adalah tiap 300 detik.
Contoh:
rrdtool create temperature.rrd step 300 DS:temp:GAUGE:600:
273:5000 RRA:AVERAGE:0.5:1:1200 RRA:MIN:0.5:12:2400
RRA:MAX:0.5:12:2400 RRA:AVERAGE:0.5:12:2400

Perintah di atas berarti membuat database temperature.rrd yang menerima
suhu setiap 300 detik. Jika tidak ditemukan data baru dalam kurun waktu 600
detik maka akan dimasukkan nilai UNKNOWN. Nilai minimum yang
diperbolehkan adalah -273 dan nilai maksimum yang diperbolehkan adalah
5000.
Beberapa RRA dideklarasikan yaitu RRA yang pertama menyimpan suhu untuk
100 jam (1200*300 detik). RRA kedua menyimpan nilai suhu minimum untuk
masing-masing data yang tersimpan setiap 1 jam (12*300 detik) selama 100
hari (2400 jam). RRA ketiga dan keempat mirip dengan RRA kedua, namun
menggunakan fungsi konsolidasi maksimum MAX dan rata-rata AVERAGE.
–

update, fungsi untuk menambahkan suatu nilai baru ke dalam database
Contoh:
rrdtool update demo1.rrd N:3.44:3.15:U:23

Perintah di atas berarti memasukkan 4 nilai ke dalam file database demo1.rrd
dengan menggunakan current time.
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Salah satu nilai yang dimasukkan adalah nilai UNKNOWN.
–

graph, fungsi untuk me-generate grafik dari suatu data yang tersimpan di
dalam satu atau lebih RRD
Contoh:
rrdtool graph demo.gif title="Demo Graph"
DEF:cel=demo.rrd:exhaust:AVERAGE
"CDEF:far=cel,1.8,*,32,+""
LINE2:cel#00a000:"D. Celsius"
LINE2:far#ff0000:"D. Fahrenheit\c"

Perintah di atas berarti me-generate grafik demo.gif dengan judul “Demo
Graph” dari file database demo.rrd.
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BAB 4
ANALISIS DAN DESAIN SISTEM

Analisis dan desain yang dilakukan di dalam pengembangan sistem
monitoring ini menggunakan pendekatan secara object oriented (OO). Tahapan
dalam pengembangan sebuah sistem secara OO meliputi: pembentukan use case,
text description, dan activity diagram pada tahap analisis sistem, dan
pembentukan sequence diagram dan class diagram pada tahap desain sistem.
Untuk masing-masing use case, penulis tidak melengkapinya dengan text
description. Namun hanya memberikan penjelasan singkat mengenai use case
tersebut dan dilengkapi dengan activity diagram.
Pada bab ini, penulis akan mulai pembahasannya mengenai analisis
permasalahan yang terdapat di dalam pengembangan sistem monitoring public
cluster LIPI. Selanjutnya dengan pembahasan mengenai tools yang dibutuhkan
untuk pengembangan sistem monitoring ini, proses identifikasi objek-objek
monitoring yang dibutuhkan, pengkajian akan perlunya LTSP di dalam
pengembangan sistem monitoring ini, pembahasan mengenai komponenkomponen mendasar yang diperlukan di dalam pengembangan sebuah sistem
monitoring, antara lain: proses pemerolehan data monitoring, proses menampilkan
hasil monitoring dengan memanfaatkan SNMP dan RRDTools dan penjelasan
mengenai analisis dan desain sistem monitoring public cluster LIPI secara OO.
4.1 ANALISIS MASALAH PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING
PUBLIC CLUSTER LIPI
Terdapat dua isu utama di dalam pengembangan sistem monitoring public
cluster LIPI yang sedang dilakukan saat ini, yaitu: pengumpulan data monitoring
dari masing-masing node dan pengembangan interface berbasis web. Pada sub bab
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ini hanya akan menjelaskan isu pemerolehan data monitoring dari masing-masing
node, sedangkan isu pengembangan interface berbasis web dijelaskan pada sub
bab berikutnya, yaitu di dalam pembahasan mengenai analisis dan desain sistem
monitoring public cluster LIPI secara OO.
Public cluster merupakan sebuah sistem cluster dengan karakteristik node
yang dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu: non-diskless workstation dan
diskless workstation.
Sistem monitoring yang dikembangkan ditujukan untuk melakukan
monitoring sumber daya hardware public cluster LIPI, yaitu berupa system
statistic, memory usage, ethernet traffic dan suhu CPU. Dan juga untuk
monitoring lingkungan public cluster LIPI, yaitu berupa suhu casing dan tegangan
listrik untuk masing-masing node.
Berdasarkan arsitektur dari public cluster (gambar 2.4), sistem monitoring
berada di komputer yang terpisah dengan sistem cluster, yaitu berada di komputer
web server. Hal ini berarti bahwa sistem monitoring yang dikembangkan harus
mampu memperoleh data monitoring secara remote dari masing-masing node
yang ada dalam public cluster LIPI. Pendekatan yang dilakukan adalah
menggunakan Simple Network Management Protocol (SNMP). Interaksi yang
terjadi dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini.

Gambar 4.1 Agent SNMP dalam sistem monitoring public cluster LIPI
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Dengan menggunakan SNMP di dalam pemerolehan data monitoring,
secara default SNMP dapat memberikan informasi dari masing-masing node, yaitu
data monitoring yang berupa system statistic, memory usage dan ethernet traffic.
Informasi mengenai suhu CPU untuk masing-masing node belum dapat diperoleh.
Begitu juga suhu casing dan tegangan listrik juga belum dapat diperoleh.
Dari beberapa percobaan yang penulis telah lakukan, suhu CPU dapat
diperoleh dari masing-masing node public cluster dengan cara: melakukan
instalasi sensor software (nama programnya adalah lmSensors) dan umumnya hal
ini mengharuskan kita untuk melakukan upgrade kernel dari sistem operasi linux
yang dipergunakan. Selanjutnya agent SNMP yang telah ada perlu ditambahkan
kemampuannya untuk dapat menangani data dari sensor tersebut, yaitu dengan
memasukkan MIB sensors ke dalam MIB yang ada dan menambahkan aksi-aksi
pada agent SNMP untuk dapat berinteraksi dengan MIB sensors tersebut. Apabila
mempergunakan software net-SNMP maka MIB sensors merupakan module yang
terpisah sehingga perlu di-enable ketika proses instalasi software tersebut. Cara
tersebut dapat diterapkan pada node yang non-diskless dan dilakukan secara
manual.
Namun, untuk node yang diskless maka cara tersebut tidak akan berhasil
karena kita tidak mungkin melakukan instalasi sensor software dan upgrade
kernel langsung di masing-masing node yang diskless tersebut. Node yang
diskless tidak memiliki storage yang permanen sehingga tidak akan ditemukan
file system apapun di node tersebut. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah
melakukan perubahan atau memberikan kemampuan lebih pada sistem diskless
yang dipergunakan.
Pada pengembangan sistem monitoring ini, sistem diskless yang
dipergunakan adalah Linux Terminal Server Project (LTSP) dengan alasan
dijelaskan pada sub bab berikutnya. Proses perubahan atau pemberian kemampuan
pada LTSP untuk dapat memberikan informasi suhu CPU secara remote
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dimungkinkan dapat dilakukan karena telah ada yang disebut dengan LTSP Build
Environment (LBE) yang memberikan alternatif lain bagi pengguna LTSP untuk
dapat menyediakan sistem library sendiri sesuai dengan yang diinginkan. Hal
tersebut mengharuskan bahwa kita harus melakukan compile ulang seluruh source
LTSP yang ada. Namun penulis belum melakukan hal ini karena terbatasnya
waktu yang ada. Penulis baru mempergunakan LTSP yang sudah berbentuk
binary dan siap untuk digunakan. Agent SNMP yang terdapat pada LTSP tersebut
hanya mampu menyediakan default informasi seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya.
Pemerolehan informasi mengenai suhu casing dan tegangan, sebenarnya
juga memiliki pendekatan yang sama dengan pemerolehan suhu CPU. Namun,
data mentah mengenai suhu casing dan tegangan tidak mungkin diperoleh
langsung dari internal sistem. Melainkan diperoleh dari sensor eksternal yang
telah dipasang sebelumnya untuk monitoring lingkungan dalam public cluster.
Berbeda dengan pemerolehan suhu CPU bahwa agent SNMP telah memberikan
dukungan untuk MIB sensors walaupun dalam modules yang terpisah. Untuk
pemerolehan suhu casing dan tegangan, agent SNMP belum memberikan
dukungan tersebut sehingga diperlukan definisi MIB baru untuk data monitoring
mengenai suhu casing dan tegangan tersebut, dan pembentukan sub agent SNMP
yang mampu meng-ekstract data mentah tersebut menjadi bagian dari object
identifier yang didukung oleh agent SNMP. Penulis belum melakukan percobaan
lebih lanjut mengenai pendefinisian sebuah MIB baru dan pembentukan sub agent
SNMP yang baru untuk mendapatkan informasi mengenai suhu casing dan
tegangan karena data mentah untuk kedua informasi tersebut memang belum ada
dan public cluster sendiri belum dilengkapi dengan sensor eksternal.
4.2 TOOLS YANG DIBUTUHKAN DALAM PENGEMBANGAN SISTEM
Pengembangan sebuah sistem dapat dari scratch atau mengembangkan
sendiri seluruh komponen yang terdapat di dalam sistem tersebut. Atau
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pendekatan yang lain yaitu mengembangkan suatu sistem dengan memanfaatkan
komponen-komponen lain yang sudah ada dan menggabungkannya agar terbentuk
sistem yang dibutuhkan. Sistem monitoring ini dikembangkan dengan cara
memanfaatkan komponen-komponen atau tools lain dan digabungkan dengan
core sistem berbasis web yang dikembangkan sendiri sehingga diharapkan dapat
terbentuk sistem monitoring yang diperlukan.
Komponen-komponen atau tools lain yang diperlukan di dalam
pengembangan sistem monitoring ini adalah:
–

net-SNMP, sebagai sarana pemerolehan data monitoring secara remote dari
masing-masing node

–

LTSP, sebagai pendekatan untuk menggantikan node yang diskless.

–

RRDTool, sebagai database untuk data monitoring, analisis data monitoring
dan untuk me-generate grafik hasil monitoring

–

sensors software, sebagai sarana pemerolehan data mentah untuk informasi
suhu CPU

–

partport_ctrl software, sebagai sarana untuk komunikasi dengan paralel port
Sistem monitoring berbasis web yang dikembangkan sangat bergantung

dengan tools tersebut di atas. Sehingga apabila tools tersebut tidak ditemukan di
dalam sistem maka sistem monitoring tidak akan berjalan normal.
4.3 IDENTIFIKASI OBJEK-OBJEK MANAJEMEN JARINGAN SEBAGAI
OBJEK MONITORING
Objek-objek monitoring untuk sistem monitoring yang dikembangkan ini
harus merupakan objek-objek manajemen jaringan sehingga dapat diperoleh
dengan menggunakan perintah-perintah yang terdapat di dalam SNMP. Cukup
banyak objek manajemen yang didukung oleh agent SNMP yang dipergunakan.
Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi objek-objek manajemen jaringan yang
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sesuai dengan kebutuhan sistem monitoring yang dikembangkan, yaitu objekobjek manajemen jaringan yang menyimpan informasi mengenai sumber daya
hardware yang berupa: system statistic, memory usage, ethernet traffic dan suhu
CPU. Objek-objek manajemen jaringan yang diambil adalah objek dari suatu
variabel yang menyimpan nilai numerik.
Hasil identifikasi objek-objek manajemen jaringan yang sesuai untuk
sumber daya hardware system statistic terdapat pada MIB dengan group
systemStats adalah sebagai berikut:
UCD-SNMP-MIB::ssSwapIn.0 = INTEGER: 0
UCD-SNMP-MIB::ssSwapOut.0 = INTEGER: 0
UCD-SNMP-MIB::ssIOSent.0 = INTEGER: 42
UCD-SNMP-MIB::ssIOReceive.0 = INTEGER: 36
UCD-SNMP-MIB::ssSysInterrupts.0 = INTEGER: 122
UCD-SNMP-MIB::ssSysContext.0 = INTEGER: 189
UCD-SNMP-MIB::ssCpuUser.0 = INTEGER: 28
UCD-SNMP-MIB::ssCpuSystem.0 = INTEGER: 5
UCD-SNMP-MIB::ssCpuIdle.0 = INTEGER: 65
UCD-SNMP-MIB::ssCpuRawUser.0 = Counter32: 82520
UCD-SNMP-MIB::ssCpuRawNice.0 = Counter32: 0
UCD-SNMP-MIB::ssCpuRawSystem.0 = Counter32: 17232
UCD-SNMP-MIB::ssCpuRawIdle.0 = Counter32: 187897
UCD-SNMP-MIB::ssCpuRawKernel.0 = Counter32: 17232
UCD-SNMP-MIB::ssIORawSent.0 = Counter32: 239654
UCD-SNMP-MIB::ssIORawReceived.0 = Counter32: 209442
UCD-SNMP-MIB::ssRawInterrupts.0 = Counter32: 349504
UCD-SNMP-MIB::ssRawContexts.0 = Counter32: 542792
UCD-SNMP-MIB::ssRawSwapIn.0 = Counter32: 1
UCD-SNMP-MIB::ssRawSwapOut.0 = Counter32: 0

Hasil identifikasi objek-objek manajemen jaringan yang sesuai untuk
sumber daya hardware memory usage terdapat pada MIB dengan group memory
adalah sebagai berikut:
UCD-SNMP-MIB::memTotalSwap.0 = INTEGER: 1052248
UCD-SNMP-MIB::memAvailSwap.0 = INTEGER: 1052248
UCD-SNMP-MIB::memTotalReal.0 = INTEGER: 644976
UCD-SNMP-MIB::memAvailReal.0 = INTEGER: 375188
UCD-SNMP-MIB::memTotalFree.0 = INTEGER: 1427436
UCD-SNMP-MIB::memMinimumSwap.0 = INTEGER: 16000
UCD-SNMP-MIB::memShared.0 = INTEGER: 0
UCD-SNMP-MIB::memBuffer.0 = INTEGER: 7668
UCD-SNMP-MIB::memCached.0 = INTEGER: 182076
UCD-SNMP-MIB::memSwapError.0 = INTEGER: 0
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Hasil identifikasi objek-objek manajemen jaringan yang sesuai untuk
sumber daya hardware ethernet traffic terdapat pada MIB dengan group interface
adalah sebagai berikut:
IF-MIB::ifMtu.2 = INTEGER: 1500
IF-MIB::ifSpeed.2 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifInOctets.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInUcastPkts.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInDiscards.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInErrors.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutUcastPkts.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutDiscards.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutErrors.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutQLen.2 = Gauge32: 0

Hasil identifikasi objek-objek manajemen jaringan yang sesuai untuk
sumber daya hardware suhu CPU terdapat pada MIB dengan group lmSensors
adalah sebagai berikut:
LM-SENSORS-MIB::lmTempSensorsValue.1 = Gauge32: 37700
LM-SENSORS-MIB::lmTempSensorsValue.2 = Gauge32: 37799
LM-SENSORS-MIB::lmTempSensorsValue.3 = Gauge32: 23899
LM-SENSORS-MIB::lmFanSensorsValue.1 = Gauge32: 6250
LM-SENSORS-MIB::lmFanSensorsValue.2 = Gauge32: 0
LM-SENSORS-MIB::lmFanSensorsValue.3 = Gauge32: 0
LM-SENSORS-MIB::lmVoltSensorsValue.1 = Gauge32: 2540
LM-SENSORS-MIB::lmVoltSensorsValue.2 = Gauge32: 5230
LM-SENSORS-MIB::lmVoltSensorsValue.3 = Gauge32: 12250
LM-SENSORS-MIB::lmMiscSensorsValue.1 = Gauge32: 1780
LM-SENSORS-MIB::lmMiscSensorsValue.2 = Gauge32: 3330
LM-SENSORS-MIB::lmMiscSensorsValue.3 = Gauge32: 38472000

Masing-masing objek manajemen jaringan memiliki tiga komponen, yaitu:
object identifier atau object name, tipe dan nilai. Komponen nilai dari suatu objek
manajemen jaringan tersebut yang nantinya diambil dan dianalisa sebagai data
monitoring.
4.4 LTSP DI DALAM PENGEMBANGAN SISTEM
Salah satu karakteristik dari node yang terdapat di dalam public cluster
LIPI adalah merupakan diskless workstation. Seperti dijelaskan sebelumnya
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bahwa LTSP dipergunakan untuk mewakili diskless system yang ada di dalam
public cluster LIPI.
Alasan utama pemilihan LTSP sebagai diskless system yang dipergunakan
di dalam pengembangan sistem monitoring ini adalah karena LTSP memberikan
dukungan untuk pengumpulan data monitoring dari node-node yang diskless
secara remote. Dengan menggunakan LTSP, setiap node yang diskless telah
memberikan dukungan akan sebuah agent SNMP yang running di dalamnya. Hal
ini memberikan kemudahan di dalam pengembangan sistem monitoring ini.
Aplikasi berbasis web yang dikembangkan dapat berkomunikasi dengan agent
tersebut sehingga informasi data monitoring dapat diperoleh dari masing-masing
node yang diskless.
4.5 PEMBENTUKAN SERVICE PENGUMPUL DATA MONITORING
Service pengumpul data monitoring di dalam pengembangan sistem
monitoring ini berfungsi untuk mengambil nilai masing-masing objek identifier
yang telah ditetapkan sebelumnya dari masing-masing node yang ada di dalam
public cluster. Service pengumpul data monitoring running di komputer web
server sehingga tidak mengganggu kinerja dari public cluster LIPI.
Desain service yang dikembangkan adalah pembentukan service yang
berbeda untuk objek monitoring yang berbeda dan untuk node yang berbeda.
Sehingga satu node akan memiliki sejumlah service untuk sejumlah objek
monitoring yang ada padanya. Masing-masing service akan berhubungan dengan
database RRD yang juga berbeda antara objek monitoring yang satu dengan objek
monitoring yang lain. Alasan kenapa masing-masing objek monitoring untuk
masing-masing node yang berbeda harus memiliki service tersendiri adalah karena
setiap objek monitoring memiliki karakteristik yang berbeda sehingga apabila
dilakukan perubahan terhadap suatu objek monitoring maka tidak akan
mengganggu objek monitoring yang lain. Gambaran proses yang terjadi dapat
dilihat pada gambar 4.2.
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Gambar 4.2 Service sistem monitoring public cluster LIPI
Setiap service mengumpulkan satu nilai dari suatu object identifier dan
dengan memanfaatkan tipe pesan dari SNMP, yaitu get parameter mengambil
nilai tersebut dari remote node. Nilai yang telah diperoleh tersebut selanjutnya
dimasukkan ke dalam database RRD. Hal tersebut berulang terus dengan interval
waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan mempergunakan RRDTool
maka proses analisis data terjadi secara on-the-fly ketika pemasukan data ke RRD.
4.6 PROSES MENAMPILKAN DATA MONITORING KE WEB BROWSER
Proses menampilkan hasil monitoring ke web bukan merupakan hal yang
masalah karena grafik hasil monitoring telah dapat di-generate secara mudah
dengan menggunakan RRDTool. Setiap object identifier memiliki database RRD
yang berbeda dan akan memiliki grafik hasil monitoring tersendiri. Grafik yang
dihasilkan tersebut selanjutnya di-embedded-kan ke dalam source HTML dan
grafik tersebut siap ditampilkan melalui web. Gambaran proses yang terjadi dapat
dilihat pada gambar 4.3.
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Gambar 4.3 Grafik generator hasil monitoring
Diperlukan sebuah service untuk masing-masing objek monitoring untuk
me-generate grafik monitoring yang terbaru dengan interval waktu yang telah
ditentukan sebelumnya. Grafik monitoring dihasilkan dengan memanfaatkan
fungsi graph yang terdapat dalam RRDTool.
4.7 ANALISIS DAN DESAIN SISTEM MONITORING PUBLIC CLUSTER LIPI
SECARA OBJECT ORIENTED (OO)
Use case mendefinisikan dan menjelaskan bagaimana user dapat
memperoleh suatu nilai dari sistem. Use case diagram berguna untuk memodelkan
semua interaksi yang terjadi antara user dengan sistem ke dalam sebuah diagram
tunggal yang mudah untuk dipahami. Hal ini untuk mempermudah bagi customer
dan pengembang sistem untuk dapat menangkap maksud dan ruang lingkup dari
sistem yang dikembangkan secara keseluruhan [ARR2001]. Use case diagram
sistem monitoring public cluster LIPI dapat dilihat pada gambar 4.4.
Aktor dalam sistem monitoring public cluster LIPI adalah common user
dan admin user. Perbedaan diantara kedua user tersebut adalah terletak pada hak
akses terhadap sistem secara keseluruhan. Common user hanya memiliki akses
untuk melakukan monitoring, baik itu monitoring sumber daya hardware dan
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monitoring lingkungan cluster. Sedangkan admin user adalah super user yang
memiliki hak akses penuh terhadap sistem monitoring public cluster, yaitu selain
dapat melakukan monitoring, juga dapat melakukan manajemen terhadap node
yang ada di dalam public cluster, melakukan manajemen terhadap objek-objek
monitoring, melakukan manajemen terhadap service monitoring, dapat melakukan
kontrol power masing-masing node dan dapat melakukan manajemen terhadap
user sistem monitoring.

Gambar 4.4 Use case diagram sistem monitoring public cluster LIPI
Use case – use case yang terdapat di dalam pengembangan sistem
monitoring public cluster LIPI adalah sebagai berikut:
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1. use case user authentication, menangani authentikasi user dari sistem
monitoring public cluster LIPI. Alur proses dalam use case tersebut dapat
dilihat pada gambar 4.5. Sistem menampilkan form untuk login. User mengisi
isian user name dan user password. Sistem melakukan autentikasi terhadap
kedua isian tersebut. Apabila tidak ditemukan error, maka sistem melakukan
pengechekan hak akses dari user tersebut berdasarkan hak akses untuk
common user dan hak akses admin user. Tampilan halaman berikutnya
berdasarkan hak akses dari user tersebut.
2. use case monitoring of cluster's resource, menangani bagaimana menampilkan
grafik hasil monitoring sumber daya hardware dari objek-objek monitoring
yang telah didefinisikan sebelumnya untuk masing-masing node dalam public
cluster. Alur proses dalam use case tersebut dapat dilihat pada gambar 4.6.
User yang dapat melakukan monitoring terhadap cluster adalah user yang telah
diautentikasi oleh sistem. Use case ini akan menangani tampilan web yang
berbeda bagi user dengan hak akses yang berbeda. Khusus untuk admin user
akan terdapat tombol untuk dapat mengubah default tampilan grafik hasil
monitoring, yaitu menambahkan item monitoring yang baru sebagai default
item yang akan ditampilkan atau dapat juga melakukan penghapusan item
default yang sudah ada. Baik common user dan admin user dapat melakukan
monitoring cluster, yaitu memilih satu atau lebih item monitoring dari satu atau
lebih node dalam public cluster untuk ditampilkan grafik hasil monitoring-nya.
3. use case monitoring of cluster's environment, menangani bagaimana
menampilkan grafik hasil monitoring lingkungan public cluster. Alur proses
dengan

menggunakan

activity

diagram

dan

desain

sistem

dengan

menggunakan sequence diagram. Kedua diagram tersebut secara garis besar
mirip dengan use case monitoring of cluster's resource. Sehingga keduanya
tidak ditampilkan.
Gambar 4.5 Activity diagram use case user authentication
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4. use case manage of cluster's node, menangani bagaimana admin user dapat
mengatur node-node yang terdapat di dalam public cluster. Admin user dapat
melakukan penambahan node, pengubahan data dari suatu node dan
penghapusan node yang ada. Alur proses dalam use case tersebut dapat dilihat
pada gambar 4.7.
5. use case manage of object monitoring, menangani bagaimana admin user dapat
mengatur objek-objek monitoring yang terdapat di dalam public cluster. Admin
user dapat melakukan penambahan objek monitoring baru, pengubahan data
dari suatu objek monitoring yang telah didefinisikan sebelumnya, dan dapat
melakukan penghapusan suatu objek monitoring yang sudah ada. Alur proses
dalam use case tersebut dapat dilihat pada gambar 4.8.
6. use case manage of service monitoring, menangani bagaimana admin user
dapat menyalakan atau mematikan suatu service monitoring untuk masingmasing node. Alur proses dalam use case tersebut dapat dilihat pada gambar
4.9.
7. use case control of node's power, menangani bagaimana admin user dapat
menyalakan atau mematikan power dari suatu node. Admin user dapat
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menyalakan atau mematikan power tersebut secara langsung atau dengan
berdasarkan jadual. Alur proses dalam use case tersebut dapat dilihat pada
gambar 4.10.

Gambar 4.6 Activity diagram use case monitoring of cluster's resource
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Gambar 4.7 Activity diagram use case manage of cluster's node
8. use case manage of cluster's user, menangani bagaimana admin user dapat
mengatur user yang terdapat di dalam public cluster. Admin user dapat
melakukan penambahan user baru, dapat melakukan pengubahan data dari
suatu user dan dapat menghapus user yang ada. Alur proses dalam use case
tersebut dapat dilihat pada gambar 4.11.
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Gambar 4.8 Activity diagram use case manage of object monitoring
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Gambar 4.9 Activity diagram use case manage of service monitoring
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Gambar 4.10 Activity diagram use case control of node's power

50

Gambar 4.11 Activity diagram use case manage of cluster's user
Pengembangan sebuah sistem secara OO mengharuskan bahwa pihak
pengembang sistem harus mendeskripsikan sistem yang dikembangkan ke dalam
bentuk objek-objek yang saling bekerja-sama. Sehingga akan memberikan
fungsionalitas kepada user. Pengembang sistem secara OO akan fokus kepada
objek-objek yang membentuk sebuah sistem dan class-class yang mendefinisikan
objek-objek tersebut [ARR2001].
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Sebuah class diagram mendefinisikan dan membatasi detil sebuah objek.
Diagram tersebut menampilkan interaksi dan hubungan antara suatu objek dengan
objek yang lain, dimana sebuah objek merupakan instance dari suatu class. Class
diagram public cluster LIPI dapat dilihat pada gambar 4.12. Objek-objek yang
berinteraksi merupakan instance-instance dari class-class yang bersesuaian.
Dari gambar dapat dilihat bahwa objek-objek dapat dikelompokkan ke
dalam tiga bagian yaitu:
1. boundary object, merupakan objek-objek yang berinteraksi secara langsung
dengan user. Objek-objek yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah
lipi_pc_html, lipi_pc_monitoring_cluster, lipi_pc_management_cluster dan
lipi_pc_management_user.
2. control object, merupakan objek-objek yang mengatur penyampaian pesan dari
boundary object ke entity object dan juga sebaliknya. Dan terkadang
melakukan suatu proses perhitungan terhadap nilai dari pesan yang
disampaikan tersebut sebelum pesan diberikan ke objek lain. Objek-objek yang
termasuk ke dalam kelompok ini adalah lipi_pc_snmp, lipi_pc_paralle_port,
lipi_pc_rrd, lipi_pc_service, lipi_pc_schedule, dan lipi_pc_auth.
3. entity object, merupakan objek-objek yang menyimpan data. Objek-objek yang
termasuk

ke

dalam

kelompok

ini

adalah

default_monitoring_data,

images_data, nodes_data, monitoring_data dan user_data.
Properti dari masing-masing class untuk objek-objek yang telah
disebutkan sebelumnya dapat dilihat pada gambar 4.13.
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Gambar 4.12 Class diagram sistem monitoring public cluster LIPI
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Gambar 4.13 Properti class-class sistem monitoring public cluster LIPI
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Beberapa control object yang memegang peranan penting agar sistem
monitoring dapat berjalan normal adalah sebagai berikut:
1. lipi_pc_services, untuk mengatur satu atau lebih service yang terdapat dalam
suatu node public cluster. Fungsi-fungsi yang dapat diakses dari luar module
lipi_pc_services adalah sebagai berikut:
–

startService, untuk menjalankan suatu service dan me-return boolean.
Implementasi dengan membuat forking dan menyimpan PID ke sebuah file
temporary.

–

stopService, untuk menghentikan suatu service dan me-return boolean
dengan cara meng-kill PID dari service yang bersesuaian.

–

isServiceRunning, untuk melakukan pengechekan apakah suatu service dari
suatu node sedang running ataukah tidak. Fungsi tersebut me-return
boolean.

2. lipi_pc_snmp, merupakan interface bagi internal sistem monitoring ke agent
SNMP. Fungsi-fungsi yang dapat diakses dari luar module lipi_pc_snmp adalah
sebagai berikut:
–

isAlive, untuk melakukan pengechekan apakah suatu agent SNMP running
ataukah tidak. Fungsi tersebut me-return boolean

–

isValidOID4Monitoring(oid), untuk melakukan pengechekan apakah suatu
object identifier (OID) adalah valid untuk dijadikan sebagai objek
monitoring. Fungsi tersebut me-return boolean. Fungsi ini memanfaatkan
tipe pesan get parameter dari SNMP.

–

value(oid), untuk memperoleh nilai yang tersimpan di dalam suatu object
identifier (OID). Fungsi tersebut me-return suatu tuple, yaitu merupakan
pasangan status dan nilai yang diperoleh. Fungsi ini memanfaatkan tipe
pesan get parameter dari SNMP.
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3. lipi_pc_rrd, merupakan interface bagi internal sistem dengan RRDTool.
Fungsi-fungsi yang dapat diakses dari luar module lipi_pc_rrd adalah sebagai
berikut:
–

create(rrd_name, item_type, interval), fungsi untuk membuat database
round robin RRD dengan menerima argumen rrd_name yaitu nama
database, item_type yaitu tipe dari objek monitoring dan interval yaitu
waktu interval pengumpulan data monitoring. Fungsi ini memanfaatkan
rrdcreate dari RRDTool.

–

update(rrd_name), fungsi untuk menambahkan suatu nilai baru ke dalam
database RRD tertentu, yaitu database dengan nama rrd_name. Fungsi ini
memanfaatkan rrdupdate dari RRDTool.

–

graph(rrd_name), fungsi untuk me-generate grafik hasil monitoring. Fungsi
ini memanfaatkan rrdgraph dari RRDTool.

4. lipi_pc_schedule, untuk mengatur jadual menyalakan dan mematikan suatu
node. Fungsi-fungsi yang dapat diakses dari luar module lipi_pc_schedule
adalah sebagai berikut:
–

startSchedule(node_name, port_id, schedule, isOn), untuk membuat
schedule menyalakan atau mematikan suatu node dengan memanggil fungsi
sendSchedule(*param) dari module lipi_pc_parallel_port.

–

stopSchedule(node_name), untuk menghapus schedule suatu node.

5. lipi_pc_parallel_port, merupakan interface bagi internal sistem dengan port
paralel.

Fungsi-fungsi

yang

dapat

diakses

dari

luar

module

lipi_pc_parallel_port adalah sebagai berikut:
–

send(node_name, port_id, isOn), untuk menyalakan atau mematikan suatu
node yang memiliki nama node_name dan nomor port adalah port_id.
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–

sendSchedule(*param), mirip dengan fungsi send namun dipanggil untuk
menyalakan atau mematikan suatu node berdasarkan jadual.
Apabila sebuah class diagram lebih menonjolkan bagaimana hubungan

antara objek yang satu dengan objek yang lain, maka sebuah sequence diagram
lebih menonjolkan urutan interaksi dari suatu objek ke objek yang lain dan kurang
menampilkan hubungan yang terjadi di antara objek-objek tersebut. Sequence
diagram – sequence diagram yang terdapat pada sistem monitoring public cluster
LIPI adalah sebagai berikut:
1. Sequence

diagram

lipi_pc_html,

user

authentication,

melibatkan

lipi_pc_monitoring_cluster,

boundary

object

lipi_pc_management_cluster,

lipi_pc_management_user dan control object lipi_pc_auth.
Alur proses diawali oleh objek lipi_pc_html dengan menampilkan form untuk
login. Kemudian sistem akan melakukan autentikasi isian user name dan isian
password

dari

form

login

tersebut.

Autentikasi

dilakukan

dengan

memanfaatkan objek lipi_pc_auth. Jika ditemukan kesalahan maka sistem akan
menampilkan pesan error. Sebaliknya, jika tidak ditemukan kesalahan maka
sistem akan melihat hak akses dari user yang login untuk menampilkan
halaman berikutnya dan membentuk sebuah session baru. User dengan hak
akses admin user akan dapat melihat tampilan halaman untuk monitoring
cluster, yaitu dengan memanfaatkan objek lipi_pc_monitoring_cluster,
manajemen

cluster,

lipi_pc_management_cluster

yaitu
dan

dengan
manajemen

memanfaatkan
user,

yaitu

objek
dengan

memanfaatkan objek lipi_pc_management_user. Sedangkan user dengan hak
akses common user hanya akan dapat melihat tampilan halaman untuk
monitoring

cluster,

yaitu

dengan

memanfaatkan

objek

lipi_pc_monitoring_cluster. Urutan proses yang terjadi dapat dilihat pada
gambar 4.14.
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Gambar 4.14 Sequence diagram user authentication
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Gambar 4.15 Sequence diagram user authentication
2. Sequence diagram monitoring of cluster's resource, melibatkan boundary
object lipi_pc_html, lipi_pc_monitoring_cluster dan entity object images_data
dan default_monitoring_data.
Alur proses diawali oleh objek lipi_pc_html yang memanggil method
getMonitoringCluster

dari

objek

lipi_pc_monitoring_cluster.

Objek
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lipi_pc_monitoring_cluster akan menampilkan default grafik monitoring untuk
monitoring sumber daya cluster. Default grafik monitoring diperoleh dengan
memanfaatkan objek default_monitoring_data. Selanjutnya sistem akan
menunggu event dari user dan berinteraksi dengan user di dalam pemilihan
grafik monitoring yang akan ditampilkan berdasarkan node dan objek
monitoring yang ada. Kemudian sistem akan menampilkan grafik yang dipilih
dengan memanfaatkan objek images_data. Khusus untuk user dengan hak
akses admin user maka user akan dapat melakukan perubahan tampilan default
grafik monitoring. Yaitu, menambahkan suatu grafik monitoring ke dalam
daftar default dan melakukan perubahan atau penghapusan terhadap grafik
default yang ada. Urutan proses yang terjadi dapat dilihat pada gambar 4.15.
3. Sequence diagram monitoring of cluster's environment, melibatkan boundary
object lipi_pc_html, lipi_pc_monitoring_cluster dan entity object images_data
dan default_monitoring_data.
Alur proses yang terjadi serupa dengan alur proses pada sequence diagram
monitoring of cluster's resource. Hanya berbeda pada objek monitoring, yaitu
lebih fokus pada objek monitoring lingkungan cluster.
4. Sequence diagram manage of cluster's node, melibatkan boundary object
lipi_pc_html, lipi_pc_management_cluster, control object lipi_pc_rrd dan
entity object nodes_data.
Alur proses diawali oleh objek lipi_pc_html yang memanggil method
getManajemenCluster dari objek lipi_pc_management_cluster. Sistem akan
melakukan pengechekan parameter request. Apabila tidak ditemukan kesalahan
dan request adalah berupa halaman untuk melakukan pengaturan nodes maka
sistem akan menampilkan halaman untuk pengaturan nodes cluster. User akan
dapat melakukan penambahan node baru, pengubahan data untuk suatu node
dan penghapusan suatu node. Selain berpengaruh terhadap data yang disimpan
oleh masing-maing node, aksi untuk menambah node atau mengubah data
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suatu node juga akan menyebabkan sistem secara otomatis membuat database
round robin untuk node yang bersangkutan dari masing-masing objek
monitoring yang ada. Urutan proses yang terjadi dapat dilihat pada gambar
4.16.

Gambar 4.16 Sequence diagram manage of cluster's node
5. Sequence diagram manage of object monitoring, melibatkan boundary object
lipi_pc_html, lipi_pc_management_cluster dan entity object monitoring_data.
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Alur proses diawali oleh objek lipi_pc_html yang memanggil method
getManajemenCluster dari objek lipi_pc_management_cluster. Sistem akan
melakukan pengechekan parameter request. Apabila tidak ditemukan kesalahan
dan request adalah berupa halaman untuk melakukan pengaturan objek
monitoring maka sistem akan menampilkan halaman untuk pengaturan objek
monitoring. User akan dapat melakukan penambahan objek monitoring baru,
pengubahan data untuk suatu objek monitoring dan penghapusan suatu objek
monitoring. Urutan proses yang terjadi dapat dilihat pada gambar 4.17.

Gambar 4.17 Sequence diagram manage of object monitoring
6. Sequence diagram manage of service monitoring, melibatkan boundary object
lipi_pc_html, lipi_pc_management_cluster, dan control object lipi_pc_service,
lipi_pc_snmp dan lipi_pc_rrd.
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Alur proses diawali oleh objek lipi_pc_html yang memanggil method
getManajemenCluster dari objek lipi_pc_management_cluster. Sistem akan
melakukan pengechekan parameter request. Apabila tidak ditemukan kesalahan
dan request adalah berupa halaman untuk melakukan pengaturan service maka
sistem akan menampilkan halaman untuk pengaturan service. User akan dapat
menyalakan atau mematikan service untuk masing-masing node dalam cluster.
Sebelumnya sistem akan secara otomatis melakukan pengechekan serviceservice yang sedang running dengan memanfaatkan objek lipi_pc_snmp.
Ketika suatu service berjalan maka proses yang terjadi adalah pengumpulan
data monitoring dari masing-masing node dengan memanfaatkan objek
lipi_pc_snmp dan sistem akan melakukan update data pada database round
robin dan me-generate grafik monitoring dari masing-masing database round
robin. Urutan proses yang terjadi dapat dilihat pada gambar 4.18.

Gambar 4.18 Sequence diagram manage of service monitoring
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Gambar 4.19 Sequence diagram control of node's power
7. Sequence diagram node's power, melibatkan boundary object lipi_pc_html,
lipi_pc_management_cluster , dan control object lipi_pc_paralle_port dan
lipi_pc_schedule.
Alur proses diawali oleh objek lipi_pc_html yang memanggil method
getManajemenCluster dari objek lipi_pc_management_cluster. Sistem akan
melakukan pengechekan parameter request. Apabila tidak ditemukan kesalahan
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dan request adalah berupa halaman untuk melakukan pengaturan power
masing-masing node cluster maka sistem akan menampilkan halaman untuk
pengaturan power. User akan dapat menyalakan atau mematikan suatu node
secara langsung atau berdasarkan jadual. Untuk dapat menyalakan atau
mematikan suatu node maka sistem memanfaatkan objek lipi_pc_paralle_port.
Dan untuk menyalakan atau mematikan suatu node berdasarkan suatu jadual
maka

sistem

akan

memanfaatkan

objek

lipi_pc_schedule

dan

lipi_pc_paralle_port. Urutan proses yang terjadi dapat dilihat pada gambar
4.19.

Gambar 4.20 Sequence diagram manage of cluster's user
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8. Sequence diagram manage of

cluster's user, melibatkan boundary object

lipi_pc_html, lipi_pc_management_user, dan control object lipi_pc_auth.
Alur proses diawali oleh objek lipi_pc_html yang memanggil method
getManajemenUser dari objek lipi_pc_management_user. Sistem akan
melakukan pengechekan parameter request. Apabila tidak ditemukan kesalahan
dan request adalah berupa halaman untuk melakukan pengaturan user maka
sistem akan menampilkan halaman untuk pengaturan user. User akan dapat
melakukan penambahan user baru, pengubahan data untuk suatu user dan
penghapusan suatu user. Urutan proses yang terjadi dapat dilihat pada gambar
4.20.

66

BAB 5
IMPLEMENTASI SISTEM

5.1MEMPERSIAPKAN LINGKUNGAN IMPLEMENTASI SISTEM
Sebelum implementasi sistem monitoring public cluster LIPI dapat
dilakukan, perlu dipersiapkan lingkungan yang mendukung pengembangan sistem
antara lain:
–

Pada komputer yang dipergunakan sebagai web server telah ter-install:
1. apache web server dan telah dikonfigurasi untuk mendukung pemrograman
web CGI
2. intepreter Python versi 3.x ke atas, sebagai pilihan bahasa pemrograman
yang dipergunakan untuk pengembangan sistem.
3. Round Robin Database Tool (RRDTool), umumnya telah menjadi bagian
dari distro linux yang dipergunakan.
4. SNMP sehingga dapat melakukan pemanggilan perintah-perintah SNMP.
SNMP yang ter-install tidak perlu mendukung MIB untuk pemerolehan
sensor suhu CPU karena komputer web server bukan sebagai target untuk
monitoring.
5. Mendukung

diskless

system

LTSP-4.1.

Seharusnya

LTSP

yang

dipergunakan telah dikonfigurasi terlebih dahulu sehingga agent SNMP
yang running nantinya mampu memberikan informasi mengenai suhu CPU.
Namun, penulis belum bisa melakukan hal ini karena harus melakukan
compile ulang seluruh source LTSP, khususnya kernel LTSP karena sensor
software yang dipergunakan untuk membaca suhu CPU erat hubungannya
dengan kernel suatu sistem operasi.
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6. Software paralle_port, sehingga sistem monitoring dapat berkomunikasi
dengan port paralel untuk dapat mengontrol menyalakan atau mematikan
masing-masing node dalam public cluster. Software paralle_port
merupakan produk free. Penulis telah melakukan perubahan pada source
paralle_port tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk mengontrol node
sebanyak 127 (27-1). Bit ke-8 dipergunakan sebagai status ON/OFF.

root LTSP file system

kernel LTSP

Gambar 5.1 LTSP file system pada komputer web server
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–

Pada komputer yang dipergunakan sebagai node dari public cluster LIPI:
1. Khusus yang non-diskless workstation, telah mendukung sebuah agent
SNMP yang selain mampu memberikan default informasi yang sudah ada,
juga harus mampu memberikan informasi suhu CPU masing-masing node.
Agar agent SNMP memberikan dukungan mengenai informasi suhu CPU
maka pada node tersebut harus telah terinstall sensor software. Agent
SNMP yang running di node tersebut harus telah mendukung sensor
software tersebut.
Perlu dilakukan setting secara manual masing-masing node yang nondiskless workstation.
2. Untuk node yang merupakan diskless workstation, sistem operasi yang
running adalah LTSP. Pada dasarnya sama dengan node yang non-diskless
workstation, yaitu harus telah mendukung sebuah agent SNMP yang selain
mampu memberikan default informasi yang sudah ada, juga harus mampu
memberikan informasi suhu CPU masing-masing node. Agar agent SNMP
memberikan dukungan mengenai informasi suhu CPU maka memerlukan
compile ulang seluruh source LTSP dengan telah memasukkan sensor
software dan mendukung agent SNMP yang mampu menangani request
akan informasi mengenai suhu CPU tersebut.

5.2IMPLEMENTASI SISTEM MONITORING SECARA OBJECT ORIENTED
MENGGUNAKAN PYTHON
Bahasa pemrograman Python memberikan dukungan pengembangan
sebuah sistem secara Object Oriented (OO). Karena Python memberikan
dukungan untuk melakukan definisi sebuah class, class inheritance dan class
overriding. Class inheritance yaitu mekanisme yang memperbolehkan suatu class
untuk memiliki semua variabel dan fungsi yang telah dideklarasikan pada parent
class. Sedangkan class overriding yaitu mekanisme yang memperbolehkan suatu
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class untuk mendeklarasikan suatu variabel atau fungsi baru yang memiliki nama
yang sama dengan suatu variabel atau fungsi yang telah dideklarasikan
sebelumnya di parent class [11].
Seperti deklarasi definisi-definisi yang lain di Python, misalnya definisi
variabel dan fungsi, definisi sebuah class di Python juga diletakkan pada sebuah
file yang dikenal dengan module. Suatu definisi dari suatu module dapat di-import
ke module lain atau ke main module. Cuplikan source program berikut merupakan
deklarasi sebuah class LipiPCAuth pada module lipi_pc_auth.
"""Module of lipi_pc_auth"""
class LipiPCAuth:
"""Class of LipiPCAuth(basepath,user_name,user_password)
Sites authentication and manage session
Created at March 25, 2005 07:07 AM
@author Slamet"""
def __init__(self,basepath,config_system,user_name,user_password):
self.basepath = basepath
self.config_system = config_system
self.__AUTH_SPLITTER = "<AUTH>"
self.__SESSION_ID = "SESSIONID"
self.__PRIVILEGE_SESSION = [("admin","ADM"),("user","USR")]
self.__DIRS_DATA = basepath + "/" + config_system["DIRS_DATA"]
if self.__DIRS_DATA == "":
self.__DIRS_DATA = basepath + "/data/"
self.__DIRS_SESSION = basepath + "/" + config_system["DIRS_SESSION"]
if self.__DIRS_SESSION == "":
self.__DIRS_SESSION = basepath + "/data/session/"
self.__PASSWORD_FILE = config_system["PASSWORD_FILE"]
self.__HTACCESS = config_system["HTACCESS"]
import os,md5
if not os.access(self.__DIRS_SESSION,os.F_OK) and \
not os.access(self.__DIRS_DATA + self.__PASSWORD_FILE,os.F_OK) and \
not os.access(self.__DIRS_DATA + self.__HTACCESS,os.F_OK):
raise SystemError, "Authentication not configure correctly!"
# check that the user has an access, should admin
hasPrivilege = False
f = file(self.__DIRS_DATA + self.__PASSWORD_FILE)
for contents in f.readlines():
userData = contents.strip().split(self.__AUTH_SPLITTER)
if user_name == userData[0] and \
self.__PRIVILEGE_SESSION[0][0] == userData[1] and \
user_password == userData[2]:
#md5.new(user_password).digest() == userData[2].strip():
hasPrivilege = True
f.close()
if not hasPrivilege:
raise SystemError, "User not authorize or not have enough privilege!"
return
...
...
...
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def newSession(self,privilege,longtime=5*60):
"""newSession(id,privilege,[longtime=5*60]) > sessionID, otherwise None"""
isUnknownPrivilege = False
privilegeID = ""
for tuple in self.__PRIVILEGE_SESSION:
if privilege == tuple[0]:
isUnknownPrivilege = True
privilegeID = tuple[1]
if not isUnknownPrivilege:
return
import os,time,random
current_time = time.time() + longtime
sessionID = self.__generateSession(privilegeID,longtime)
file_session = self.__DIRS_SESSION + "/" + sessionID
try:
f = file(file_session,"w")
f.writelines(sessionID + "\n")
f.close()
except:
raise IOError, "Permissionnya kali yang bikin error!"
return sessionID
...
...
...

Fungsi __init__ berfungi sebagai sebuah constructor yang akan melakukan
inisialisasi semua variable class yang telah dideklarasikan. Semua properti dari
sebuah class ditunjukkan dengan adanya keyword

self.

Pada cuplikan source

tersebut juga dideklarasikan sebuah fungsi dengan accessible public, yaitu
newSession.

Suatu variabel atau fungsi dapat juga dideklarasikan dengan accessible

private, yaitu dengan ditunjukkan adanya prefix __ pada setiap nama variabel dan
fungsi yang dideklarasikan. Pada cuplikan source tersebut dapat dijumpai pada
variabel class self.__SESSION_ID.
Python memiliki fitur yang disebut dengan package untuk mempermudah
di dalam pengorganisasian seluruh source Python di dalam pengembangan sebuah
sistem. Dengan menggunakan package maka source program dengan karakteristik
yang sama dapat ditempatkan pada sebuah package. Contoh pada pengembangan
sistem monitoring ini, semua source program yang mengimplementasikan
boundary object ditempatkan di dalam package lipi_pc.lipi_pc_content. Dan
semua source program yang mengimplementasikan control object ditempatkan di
dalam package lipi_pc.lipi_pc_util. Hirarki dari seluruh source program untuk
sistem monitoring public cluster LIPI adalah sebagai berikut:
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lipi_pc
.htaccess
./cgibin:
.htaccess
lipi_pc_analisis_performance.py
lipi_pc_main.cgi
log_analisys_performance_system
./lipi_pc:
__init__.py
./lipi_pc_html:
__init__.py
lipi_pc_html.py
./lipi_pc_content:
__init__.py
lipi_pc_bantuan.py
lipi_pc_content_util
lipi_pc_e_data.py
lipi_pc_error_page.py
lipi_pc_forum_diskusi.py
lipi_pc_halaman_utama.py
lipi_pc_informasi_job.py
lipi_pc_manajemen_booking.py
lipi_pc_manajemen_cluster.py
lipi_pc_manajemen_user.py
lipi_pc_monitoring_cluster.py
lipi_pc_monitoring_jobs.py
lipi_pc_pemesanan_tempat.py
lipi_pc_perjanjian_pemakai.py
./lipi_pc_content_util:
__init__.py
lipi_pc_content_util.py
./lipi_pc_site:
__init__.py
lipi_pc_content_menu.py
lipi_pc_error.py
lipi_pc_site.py
./lipi_pc_util:
__init__.py
lipi_pc_auth.py
lipi_pc_config.py
lipi_pc_paralle_port.py
lipi_pc_process.py
lipi_pc_rrd.py
lipi_pc_schedule.py
lipi_pc_services.py
lipi_pc_snmp.py
lipi_pc_util.py
./data:
.htaccess
lipi_pc.conf
lipi_pc_system.conf
.secret
./session: => directory to keep any session
./system:
default.dat
monitoring_item.dat
nodes.dat
services
./log:
monitoring_data.dat
./rrd: => directory to keep any database RRD
FIS76__Ethernet_Traffic__IfInDiscards2__Sumber_Daya_Cluster.rrd
FIS76__Ethernet_Traffic__IfInErrors2__Sumber_Daya_Cluster.rrd
...
...
./services: => directory to keep any services files
./images:
check.png
cluster.jpg
edit.jpg
halfcheck.png
hapus.jpg
rrd
service.jpg

72

tambahnode.jpg
timeline.jpg
uncheck.png
./rrd: => directory to keep image generating from RRDTool
FIS76__Ethernet_Traffic__IfInDiscards2__Sumber_Daya_Cluster.png
FIS76__Ethernet_Traffic__IfInErrors2__Sumber_Daya_Cluster.png
...
...
./includes:
./css:
lipi_pc.css

5.2.1PYTHON UNTUK COMMON GATEWAY INTERFACE (CGI)
Pengembangan sistem monitoring berbasis web dengan menggunakan
bahasa pemrograman Python adalah dengan pendekatan menggunakan Common
Gateway Interface (CGI). Sebuah source Python yang berada di dalam suatu file
system web server yang dipergunakan dijalankan menggunakan intepreter Python.
Pada pengembangan sistem monitoring public cluster LIPI ini, seluruh
source Python yang dipergunakan diletakkan pada directory

cgi_bin

pada file

system public cluster LIPI. Hal ini dapat dilihat pada hirarki seluruh source
program sebelumnya.
5.2.2IMPLEMENTASI BOUNDARY OBJECT
Implementasi boundary object akan membentuk interface pada sistem
monitoring public cluster LIPI. Interface-interface tersebut sebagai berikut:
1. interface untuk monitoring of cluster's resource (gambar 5.2), menampilkan
hasil monitoring sumber daya hardware masing-masing node dalam public
cluster. Sistem tidak otomatis menampilkan grafik hasil monitoring yang
terbaru karena akan membebani kinerja web server. Namun, untuk melihat
grafik hasil monitoring yang terbaru maka user dapat meng-klik tombol refresh
yang telah disediakan.
Dibedakan atas dua bentuk interface sesuai dengan privilege user yang
menggunakan sistem, yaitu interface untuk common user (gambar 5.2.a) dan
interface untuk admin user (gambar 5.2.b). Pada interface untuk admin user
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terdapat menu tambahan untuk mengubah grafik hasil monitoring yang
ditampilkan secara default.
2. interface untuk monitoring of cluster's environment, menampilkan hasil
monitoring lingkungan public cluster. Memiliki interface yang mirip dengan
interface untuk monitoring of cluster's resource. Belum terdapat objek
monitoring untuk suhu casing dan tegangan listrik.
3. interface untuk manage of cluster's node (gambar 5.4), merupakan interface
bagi admin user untuk dapat mengatur node-node yang ada dalam public
cluster. Admin user dapat menambahkan node baru, dapat melakukan
perubahan data dari suatu node dan dapat menghapus node yang sudah ada.
4. interface untuk manage of object monitoring (gambar 5.5), merupakan
interface bagi admin user untuk dapat mengatur objek-objek monitoring yang
sudah ada. Admin user dapat menambahkan objek monitoring baru, dapat
melakukan perubahan data dari suatu objek monitoring dan dapat menghapus
objek monitoring yang sudah ada.
5. interface untuk manage of service monitoring (gambar 5.6), merupakan
interface bagi admin user sehingga admin user dapat menjalankan service
untuk mengumpulkan data monitoring per node atau mematikan service suatu
node.
6. interface untuk control of node's power (gambar 5.7), merupakan interface
bagi admin user sehingga admin user dapat menyalakan atau mematikan suatu
node secara langsung atau dengan berdasarkan jadual dengan menggunakan
rangkaian saklar relay yang terhubung ke port paralel.
7. interface untuk manage of cluster's user (gambar 5.8), merupakan interface
bagi admin user sehingga admin user dapat mengatur user-user yang ada di
dalam sistem monitoring. Admin user dapat menambahkan user baru, dapat
mengubah data dari suatu user dan dapat menghapus user yang ada.
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Gambar 5.2.a Interface untuk monitoring of cluster's resource (common user)

Gambar 5.2.b Interface untuk monitoring of cluster's resource (admin user)
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Gambar 5.3 Interface untuk manage of cluster's node

Gambar 5.4 Interface untuk manage of object monitoring
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Gambar 5.5 Interface untuk manage of service monitoring

Gambar 5.6 Interface untuk manage of node's power
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Gambar 5.7 Interface untuk manage of cluster's user
5.2.3IMPLEMENTASI CONTROL OBJECT
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, semua source program yang
mengimplementasikan

control

object

ditempatkan

di

dalam

package

lipi_pc.lipi_pc_util. Implementasi dari control object akan menangani berbagai
prosedur ketika terjadi suatu aksi atau event oleh user pada bagian interface
sistem.
5.2.4IMPLEMENTASI ENTITY OBJECT
Implementasi dari entity object akan membentuk struktur penyimpanan
data untuk sistem yang sedang dikembangkan ini. Struktur penyimpanan data
untuk sistem monitoring yang dikembangkan menggunakan file karena data yang
disimpan tidak begitu besar. File-file data tersebut diletakkan di dalam directory
yang tidak dapat diakses dari luar, yaitu dengan menggunakan fitur .htaccess pada
apache web server. Beberapa file penyimpan data yang penting di dalam sistem
monitoring yang dikembangkan adalah sebagai berikut:
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1. .secret, untuk menyimpan data mengenai user. Komponen data yang disimpan
adalah: user_login, user_privilege, user_name, email_address dan keterangan.
2. nodes.dat, untuk menyimpan data mengenai informasi suatu node. Komponen
data yang disimpan adalah: node_name, node_specification, ip_address,
community_name, port_id, power_status, schedule_string, service_status, dan
agent_status.
3. monitoring_item.dat, untuk menyimpan data mengenai objek monitoring.
Komponen data yang disimpan adalah: group_monitoring, object_name,
object_OID, object_type dan interval_value.
5.3DEPLOYMENT SISTEM MONITORING PUBLIC CLUSTER LIPI
Deployment system dari sistem monitoring yang dikembangkan dapat
dilihat pada gambar 5.8.

Gambar 5.8 Deployment sistem monitoring public cluster LIPI
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5.4UJI COBA SISTEM MONITORING PUBLIC CLUSTER LIPI
Uji coba dilakukan di laboratorium komputer Puslit Fisika dan Komputasi
Serpong. Uji coba tidak dilakukan langsung pada public cluster LIPI karena
sistem monitoring yang dikembangkan ini belum stabil. Penulis hanya melakukan
simulasi dengan mempergunakan empat komputer yang terdapat di laboratorium
komputer tersebut dan mempersiapkan sistemnya sesuai dengan sistem yang
sebenarnya.
Skenario uji coba sistem monitoring public cluster LIPI adalah sebagai
berikut:
1. Komputer dengan processor Celeron 433 MHz, 261MB RAM dipergunakan
sebagai komputer web server dan diberi nama “FISIKA76”. Sistem operasi
yang dipergunakan adalah Debian GNU/Linux Sarge.
2. Komputer dengan processor Pentium III 800 EB MHz (166 x 6.0), 656MB
dipergunakan sebagai salah satu node cluster yang merupakan non-diskless
workstation dan diberi nama “FISIKA79”. Sistem operasi yang dipergunakan
adalah Debian GNU/Linux Sarge.
3. Komputer dengan processor Intel Pentium S CPU 200 MHz, 41MB RAM
dipergunakan sebagai salah satu node cluster yang merupakan diskless
workstation dan diberi nama “FISIKA87”. Sehingga sistem operasi yang
berjalan adalah LTSP.
4. Komputer dengan processor Intel Pentium III 900 Mhz (166 x 7.0), 256MB
RAM dipergunakan sebagai salah satu node cluster yang merupakan diskless
workstation dan diberi nama “FISIKA3”. Sehingga sistem operasi yang
berjalan adalah LTSP.
Keempat komputer tersebut dihubungkan dengan sebuah switch 16 port
sehingga terbentuk sebuah LAN. Selanjutnya uji coba bisa dilakukan dengan
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menjalankan ketiga komputer tersebut. FISIKA87 dan FISIKA3 booting dengan
menggunakan floppy dan men-download kernel LTSP dari FISIKA76. Sedangkan
FISIKA79 booting secara normal dari local harddisk yang dimilikinya.
Hasil uji coba dapat ditunjukkan dalam dua bentuk, yaitu:
1. Log hasil uji coba sistem
Beberapa contoh log hasil uji coba sistem adalah sebagai berikut:
(1) 10 Juli 2005, 17:57:5 FIS79 : Ethernet Traffic - IfInOctets2 = 7971701
(2) 10 Juli 2005, 17:57:8 FIS79 : Memory Usage - MemoryTotalFree = 1247652
(3) 10 Juli 2005, 17:57:12 FIS79 : System Statistic - SSCpuSystem = 4
(4) 10 Juli 2005, 18:2:15 FIS79 : System Statistic - lmFanSensorsValue1 = 6490

Keempat data tersebut merupakan data monitoring yang diperoleh dari
komputer FISIKA79. Masing-masing data dilengkapi dengan waktu yang
menunjukkan data monitoring tersebut diperoleh. Keempat data tersebut
diperoleh pada tanggal 10 Juli 2005, pada interval waktu jam 17.00-18.00.
Masing-masing data tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:
–

(1), merupakan data monitoring IfInOctets2 komputer FISIKA79. Yaitu
merupakan informasi besarnya arus data octets yang masuk ke kartu
jaringan komputer FISIKA79.
Angka pada IfInOctets2 menunjukkan nomor dari interface jaringan yang
terkoneksi ke FISIKA79. Sehingga kartu jaringan pada FISIKA79 memiliki
nomor interface 2. Data monitoring IfInOctets2 termasuk ke dalam group
monitoring Ethernet Traffic. Angka pada token terakhir, yaitu 7971701,
merupakan nilai besarnya data IfInOctets2 ketika data tersebut diambil.

–

(2), merupakan data monitoring MemoryTotalFree komputer FISIKA79.
Yaitu merupakan informasi mengenai besarnya memory yang tersedia secara
fisik.
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Data monitoring MemoryTotalFree termasuk ke dalam group monitoring
Memory Usage. Angka pada token terakhir, yaitu 1247652, merupakan nilai
besarnya data MemoryTotalFree ketika data tersebut diambil.
–

(3), merupakan data monitoring SSCpuSystem komputer FISIKA79. Yaitu
merupakan informasi mengenai statistik penggunaan CPU oleh sistem.
Data monitoring SSCpuSystem termasuk ke dalam group monitoring System
Statistic. Angka pada token terakhir, yaitu 4, merupakan nilai besarnya data
SSCpuSystem ketika data tersebut diambil.

–

(4), merupakan data monitoring lmFanSensorsValue1 komputer FISIKA79.
Yaitu merupakan informasi mengenai kecepatan fan yang terpasang pada
CPU.
Angka pada lmFanSensorsValue1 menunjukkan nomor dari sensor fan yang
terdapat pada FISIKA79. Sehingga sensor fan tersebut memiliki nomor 1
dari sejumlah sensor fan yang ada. Data monitoring lmFanSensorsValue1
termasuk ke dalam group monitoring System Statistic. Angka pada token
terakhir, yaitu 6490, merupakan nilai besarnya data lmFanSensorsValue1
ketika data tersebut diambil.

Log secara lengkap dapat dilihat pada pada LAMPIRAN A
2. Grafik monitoring
Grafik monitoring dari keempat data monitoring yang telah disebutkan pada
log hasil uji coba sistem sebelumnya adalah seperti pada gambar 5.9 – 5.12.
Masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:
–

Gambar 5.9, merupakan grafik monitoring untuk data monitoring
IfInOctets2 komputer FISIKA79.
Sumbu x menunjukkan waktu, sedangkan sumbu y menunjukkan besarnya
data. Pada saat uji coba, komputer-komputer yang dipergunakan untuk uji
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coba sedang idle. Sehingga, seperti terlihat pada gambar bahwa tidak
terdapat perubahan data yang berarti sehingga grafik monitoring yang
diperoleh konstan pada nilai 0.

Gambar 5.9 Grafik hasil monitoring IfInOctets2 – FISIKA79
–

Gambar 5.10, merupakan grafik monitoring untuk data monitoring
MemoryTotalFree komputer FISIKA79.
Sumbu x menunjukkan waktu, sedangkan sumbu y menunjukkan besarnya
data. Seperti terlihat pada gambar, terdapat perubahan besarnya memory
secara fisik yang tersedia. Memory secara fisik yang tersedia pada menitmenit terakhir mengalami penurunan.

–

Gambar 5.11, merupakan grafik monitoring untuk data monitoring
SSCpuSystem komputer FISIKA79.
Sumbu x menunjukkan waktu, sedangkan sumbu y menunjukkan besarnya
data. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu pada saat uji coba,
komputer-komputer untuk uji coba adalah sedang idle. Sehingga hal tersebut
menyebabkan grafik hasil monitoring yang diperoleh tidak terdapat
perubahan data yang berarti sehingga grafik monitoring yang diperoleh
konstan pada nilai 0.
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Gambar 5.10 Grafik hasil monitoring MemoryTotalFree – FISIKA79
–

Gambar 5.12, merupakan grafik monitoring untuk data monitoring
lmFanSensorsValue1 komputer FISIKA79.
Sumbu x menunjukkan waktu, sedangkan sumbu y menunjukkan besarnya
data. Seperti terlihat pada gambar bahwa terjadi perubahan data kecepatan
fan CPU berdasarkan sensor fan ke-1. Seharusnya kecepatan sebuah fan
yang bagus adalah konstan. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa
perubahan data yang begitu besar tersebut mungkin disebabkan oleh
ketersedian tegangan listrik yang tidak stabil.

Gambar 5.11 Grafik hasil monitoring SSCpuSystem – FISIKA79
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Gambar 5.12 Grafik hasil monitoring lmFanSensorsValue1 – FISIKA79
Beberapa grafik monitoring yang lain dapat dilihat pada LAMPIRAN B
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BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari pengembangan sistem
monitoring public cluster LIPI ini adalah sebagai berikut:
1. SNMP merupakan protocol yang sederhana namun sangat powerfull. Dengan
memanfaatkan SNMP maka kita dapat memperoleh informasi berupa system
statistic, memory usage, ethernet traffic dan suhu CPU.
2. Pengembangan sistem berbasis jaringan memerlukan banyak latihan dan
pengalaman agar sistem yang dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan yang
diharapkan. Khususnya sangat diperlukan keahlian di dalam melakukan
konfigurasi suatu jaringan.
3. Penulisan tugas akhir ini lebih menekankan pada pemerolehan data monitoring
dari node-node dalam public cluster LIPI dan menampilkan hasil monitoring
data data yang telah dikumpulkan tersebut melalui web. Data yang ditampilkan
ke web masih merupakan data mentah sehingga informasi yang ditampilkan
belum mengandung informasi yang signifikan. Sehingga hal ini perlu
memperoleh pengkajian lebih lanjut.
4. Khusus di dalam pemerolehan informasi yang spesifik berkaitan dengan
hardware tertentu, seperti misalnya suhu CPU, maka hal tersebut sangat
bergantung kepada kernel sistem yang dipergunakan. Karena tidak semua
kernel sistem telah memberikan dukungan akan informasi yang dibutuhkan
tersebut. Informasi tersebut selanjutnya merupakan data mentah bagi agent
SNMP yang dipergunakan.
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5. Pemerolehan informasi secara remote menggunakan SNMP dimana data untuk
informasi tersebut belum di dukung oleh agent SNMP yang dipergunakan maka
diperlukan pembentukan sub agent baru dan pendefinisian MIB baru yang
mendukung kinerja dari sub agent tersebut.
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LAMPIRAN A
LOG HASIL UJI COBA SISTEM

Log hasil uji coba sistem selama 10 menit adalah sebagai berikut:
31 Juli 2005, 17:1:1
31 Juli 2005, 17:1:2
31 Juli 2005, 17:1:2
31 Juli 2005, 17:1:2
31 Juli 2005, 17:1:6
31 Juli 2005, 17:1:6
31 Juli 2005, 17:1:6
31 Juli 2005, 17:1:6
31 Juli 2005, 17:1:6
31 Juli 2005, 17:1:6
31 Juli 2005, 17:1:6
31 Juli 2005, 17:1:6
31 Juli 2005, 17:1:6
31 Juli 2005, 17:1:6
31 Juli 2005, 17:1:7
31 Juli 2005, 17:1:7
31 Juli 2005, 17:1:7
31 Juli 2005, 17:1:7
31 Juli 2005, 17:1:8
31 Juli 2005, 17:1:8
31 Juli 2005, 17:1:8
31 Juli 2005, 17:1:8
31 Juli 2005, 17:1:8
31 Juli 2005, 17:1:8
31 Juli 2005, 17:1:8
31 Juli 2005, 17:1:8
31 Juli 2005, 17:1:9
31 Juli 2005, 17:1:9
31 Juli 2005, 17:1:9
31 Juli 2005, 17:1:9
31 Juli 2005, 17:1:9
31 Juli 2005, 17:1:9
31 Juli 2005, 17:1:9
31 Juli 2005, 17:1:9
31 Juli 2005, 17:1:9
31 Juli 2005, 17:1:9
31 Juli 2005, 17:1:9
31 Juli 2005, 17:1:9
31 Juli 2005, 17:1:9
31 Juli 2005, 17:1:9
31 Juli 2005, 17:1:9
31 Juli 2005, 17:1:9

FIS87 : System Statistic - SSCpuRawSent = UNKNOWN
FIS79 : System Statistic - SSSystemContext = 2
FIS79 : System Statistic - SSCpuUser = 0
FIS3 : Memory Usage - MemoryAvailableSwap = 0
FIS3 : System Statistic - SSCpuRawSent = UNKNOWN
FIS3 : System Statistic - lmFanSensorsValue2 = UNKNOWN
FIS3 : System Statistic - lmTempSensorsValue3 = UNKNOWN
FIS3 : System Statistic - SSIORawReceived = UNKNOWN
FIS3 : System Statistic - lmMiscSensorsValue1 = UNKNOWN
FIS3 : System Statistic - lmVoltSensorsValue1 = UNKNOWN
FIS3 : System Statistic - SSCpuRawKernel = UNKNOWN
FIS3 : System Statistic - lmFanSensorsValue3 = UNKNOWN
FIS3 : System Statistic - SSRawSwapOut = UNKNOWN
FIS87 : System Statistic - lmTempSensorsValue3 = UNKNOWN
FIS87 : System Statistic - SSRawInterrupts = UNKNOWN
FIS87 : System Statistic - lmMiscSensorsValue3 = UNKNOWN
FIS3 : System Statistic - SSRawInterrupts = UNKNOWN
FIS87 : System Statistic - SSRawContexts = UNKNOWN
FIS3 : System Statistic - lmVoltSensorsValue2 = UNKNOWN
FIS3 : System Statistic - SSRawContexts = UNKNOWN
FIS79 : System Statistic - lmMiscSensorsValue1 = 1780
FIS3 : Ethernet Traffic - IfInOctets2 = 16640628
FIS79 : System Statistic - SSSwapOut = 0
FIS79 : System Statistic - SSCpuRawSent = 283272
FIS79 : System Statistic - SSCpuRawSystem = 4617
FIS79 : Ethernet Traffic - IfInOctets2 = 0
FIS3 : System Statistic - SSCpuSystem = 0
FIS79 : Memory Usage - MemoryTotalFree = 1251424
FIS87 : System Statistic - SSSystemInterrupts = 103
FIS79 : System Statistic - lmFanSensorsValue2 = 0
FIS3 : Memory Usage - MemoryTotalSwap = 0
FIS3 : Memory Usage - MemorySwapError = 1
FIS87 : System Statistic - SSCpuIdle = 99
FIS79 : Memory Usage - MemoryShared = 0
FIS79 : System Statistic - SSSwapIn = 0
FIS3 : Memory Usage - MemoryTotalReal = 256916
FIS3 : System Statistic - SSSwapOut = 0
FIS3 : Memory Usage - MemoryTotalFree = 241960
FIS87 : Ethernet Traffic - IfOutQLen2 = 0
FIS79 : Memory Usage - MemoryTotalReal = 644976
FIS79 : System Statistic - lmTempSensorsValue2 = 39100
FIS87 : Ethernet Traffic - IfInUcastPkts2 = 96674
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31 Juli 2005, 17:1:9
31 Juli 2005, 17:1:9
31 Juli 2005, 17:1:9
31 Juli 2005, 17:1:9
31 Juli 2005, 17:1:10
31 Juli 2005, 17:1:10
31 Juli 2005, 17:1:10
31 Juli 2005, 17:1:10
31 Juli 2005, 17:1:10
31 Juli 2005, 17:1:10
31 Juli 2005, 17:1:10
31 Juli 2005, 17:1:10
31 Juli 2005, 17:1:10
31 Juli 2005, 17:1:10
31 Juli 2005, 17:1:11
31 Juli 2005, 17:1:11
31 Juli 2005, 17:1:11
31 Juli 2005, 17:1:11
31 Juli 2005, 17:1:11
31 Juli 2005, 17:1:11
31 Juli 2005, 17:1:11
31 Juli 2005, 17:1:11
31 Juli 2005, 17:1:11
31 Juli 2005, 17:1:11
31 Juli 2005, 17:1:12
31 Juli 2005, 17:1:12
31 Juli 2005, 17:1:12
31 Juli 2005, 17:1:13
31 Juli 2005, 17:1:13
31 Juli 2005, 17:1:13
31 Juli 2005, 17:1:13
31 Juli 2005, 17:1:13
31 Juli 2005, 17:1:13
31 Juli 2005, 17:1:13
31 Juli 2005, 17:1:13
31 Juli 2005, 17:1:13
31 Juli 2005, 17:1:13
31 Juli 2005, 17:1:13
31 Juli 2005, 17:1:14
31 Juli 2005, 17:1:14
31 Juli 2005, 17:1:14
31 Juli 2005, 17:1:14
31 Juli 2005, 17:1:14
31 Juli 2005, 17:1:14
31 Juli 2005, 17:1:14
31 Juli 2005, 17:1:15
31 Juli 2005, 17:1:15
31 Juli 2005, 17:1:15
31 Juli 2005, 17:1:15
31 Juli 2005, 17:1:15
31 Juli 2005, 17:1:15
31 Juli 2005, 17:1:16
31 Juli 2005, 17:1:16

FIS79 : System Statistic - SSIORawReceived = 158138
FIS79 : System Statistic - SSRawSwapIn = 1
FIS79 : Ethernet Traffic - IfOutQLen2 = 0
FIS79 : System Statistic - SSSystemInterrupts = 101
FIS3 : System Statistic - SSRawSwapIn = UNKNOWN
FIS3 : Memory Usage - MemoryShared = 0
FIS79 : System Statistic - SSRawContexts = 192750
FIS3 : System Statistic - lmTempSensorsValue2 = UNKNOWN
FIS3 : Ethernet Traffic - IfInErrors2 = 0
FIS79 : System Statistic - SSCpuRawIdle = 7798641
FIS87 : Memory Usage - MemoryCached = 8488
FIS87 : System Statistic - SSCpuRawKernel = UNKNOWN
FIS79 : System Statistic - lmTempSensorsValue3 = 23699
FIS3 : Memory Usage - MemoryCached = 8776
FIS87 : System Statistic - lmFanSensorsValue3 = UNKNOWN
FIS87 : Ethernet Traffic - IfOutUcastPkts2 = 93003
FIS79 : System Statistic - lmMiscSensorsValue3 = 38472000
FIS79 : System Statistic - lmVoltSensorsValue3 = 12310
FIS79 : Memory Usage - MemoryAvailableReal = 223304
FIS79 : Memory Usage - MemoryCached = 37988
FIS3 : System Statistic - lmVoltSensorsValue3 = UNKNOWN
FIS3 : System Statistic - SSCpuRawUser = 1437
FIS87 : Memory Usage - MemoryMinimumSwap = 16000
FIS3 : Ethernet Traffic - IfOutUcastPkts2 = 89469
FIS3 : System Statistic - SSCpuRawSystem = 1957
FIS87 : Ethernet Traffic - IfInErrors2 = 0
FIS79 : System Statistic - SSIOReceive = 1
FIS79 : Ethernet Traffic - IfOutErrors2 = 0
FIS87 : Ethernet Traffic - IfInDiscards2 = 0
FIS79 : Ethernet Traffic - IfOutDiscards2 = 0
FIS87 : System Statistic - SSSwapIn = 0
FIS87 : System Statistic - SSCpuRawIdle = 6931607
FIS3 : System Statistic - SSSystemInterrupts = 103
FIS87 : System Statistic - SSCpuRawUser = 7373
FIS79 : System Statistic - SSCpuRawNice = 5319
FIS3 : System Statistic - SSCpuIdle = 99
FIS3 : Ethernet Traffic - IfOutOctets2 = 11978451
FIS79 : System Statistic - SSCpuRawUser = 2057
FIS79 : System Statistic - lmTempSensorsValue1 = 36700
FIS79 : Memory Usage - MemoryTotalSwap = 1028120
FIS79 : Ethernet Traffic - IfInDiscards2 = 0
FIS79 : Memory Usage - MemoryBuffer = 108348
FIS3 : Memory Usage - MemoryBuffer = 64
FIS87 : System Statistic - SSCpuSystem = 0
FIS87 : Memory Usage - MemoryTotalFree = 24864
FIS3 : System Statistic - lmMiscSensorsValue3 = UNKNOWN
FIS87 : System Statistic - lmVoltSensorsValue1 = UNKNOWN
FIS79 : System Statistic - lmVoltSensorsValue2 = 5230
FIS87 : Memory Usage - MemorySwapError = 1
FIS79 : System Statistic - lmFanSensorsValue1 = 6490
FIS3 : Ethernet Traffic - IfOutQLen2 = 0
FIS3 : Memory Usage - MemoryAvailableReal = 241960
FIS3 : System Statistic - lmMiscSensorsValue2 = UNKNOWN
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31 Juli 2005, 17:1:16
31 Juli 2005, 17:1:16
31 Juli 2005, 17:1:16
31 Juli 2005, 17:1:16
31 Juli 2005, 17:1:16
31 Juli 2005, 17:1:16
31 Juli 2005, 17:1:17
31 Juli 2005, 17:1:17
31 Juli 2005, 17:1:17
31 Juli 2005, 17:1:17
31 Juli 2005, 17:1:17
31 Juli 2005, 17:1:17
31 Juli 2005, 17:1:17
31 Juli 2005, 17:1:17
31 Juli 2005, 17:1:18
31 Juli 2005, 17:1:18
31 Juli 2005, 17:1:18
31 Juli 2005, 17:1:18
31 Juli 2005, 17:1:18
31 Juli 2005, 17:1:19
31 Juli 2005, 17:1:19
31 Juli 2005, 17:1:19
31 Juli 2005, 17:1:21
31 Juli 2005, 17:1:21
31 Juli 2005, 17:1:21
31 Juli 2005, 17:1:22
31 Juli 2005, 17:1:22
31 Juli 2005, 17:1:22
31 Juli 2005, 17:1:22
31 Juli 2005, 17:1:22
31 Juli 2005, 17:1:22
31 Juli 2005, 17:1:22
31 Juli 2005, 17:1:22
31 Juli 2005, 17:1:22
31 Juli 2005, 17:1:23
31 Juli 2005, 17:1:23
31 Juli 2005, 17:1:23
31 Juli 2005, 17:1:23
31 Juli 2005, 17:1:23
31 Juli 2005, 17:1:23
31 Juli 2005, 17:1:23
31 Juli 2005, 17:1:23
31 Juli 2005, 17:1:24
31 Juli 2005, 17:1:25
31 Juli 2005, 17:1:25
31 Juli 2005, 17:1:25
31 Juli 2005, 17:1:25
31 Juli 2005, 17:1:25
31 Juli 2005, 17:4:29
31 Juli 2005, 17:4:41
31 Juli 2005, 17:4:51
31 Juli 2005, 17:4:52
31 Juli 2005, 17:5:28

FIS79 : System Statistic - SSCpuSystem = 0
FIS79 : System Statistic - lmMiscSensorsValue2 = 3330
FIS87 : System Statistic - SSCpuRawNice = 0
FIS87 : Ethernet Traffic - IfOutOctets2 = 12483426
FIS87 : System Statistic - SSIOSent = 0
FIS3 : System Statistic - SSCpuRawNice = 0
FIS87 : Memory Usage - MemoryTotalReal = 38184
FIS3 : Ethernet Traffic - IfOutDiscards2 = 0
FIS3 : System Statistic - lmFanSensorsValue1 = UNKNOWN
FIS3 : System Statistic - SSIOReceive = 0
FIS79 : Memory Usage - MemorySwapError = 0
FIS79 : System Statistic - SSIOSent = 2
FIS87 : System Statistic - SSSwapOut = 0
FIS3 : System Statistic - lmTempSensorsValue1 = UNKNOWN
FIS79 : Memory Usage - MemoryMinimumSwap = 16000
FIS87 : System Statistic - SSRawSwapIn = UNKNOWN
FIS3 : Memory Usage - MemoryMinimumSwap = 16000
FIS87 : Memory Usage - MemoryAvailableSwap = 0
FIS79 : Memory Usage - MemoryAvailableSwap = 1028120
FIS87 : System Statistic - SSCpuRawSystem = 7647
FIS79 : System Statistic - SSCpuIdle = 99
FIS3 : System Statistic - SSCpuUser = 0
FIS87 : System Statistic - SSIORawReceived = UNKNOWN
FIS79 : System Statistic - lmFanSensorsValue3 = UNKNOWN
FIS87 : System Statistic - lmFanSensorsValue2 = UNKNOWN
FIS87 : System Statistic - lmFanSensorsValue1 = UNKNOWN
FIS79 : System Statistic - lmVoltSensorsValue1 = 2549
FIS79 : Ethernet Traffic - IfInUcastPkts2 = 0
FIS79 : Ethernet Traffic - IfOutUcastPkts2 = 0
FIS87 : Ethernet Traffic - IfInOctets2 = 17115375
FIS3 : Ethernet Traffic - IfInUcastPkts2 = 93171
FIS3 : System Statistic - SSIOSent = 0
FIS3 : Ethernet Traffic - IfOutErrors2 = 0
FIS87 : Ethernet Traffic - IfOutErrors2 = 0
FIS79 : Ethernet Traffic - IfOutOctets2 = 0
FIS79 : System Statistic - SSRawSwapOut = 0
FIS79 : System Statistic - SSRawInterrupts = 7883434
FIS87 : System Statistic - SSSystemContext = 6
FIS3 : System Statistic - SSSwapIn = 0
FIS79 : Ethernet Traffic - IfInErrors2 = 0
FIS87 : Ethernet Traffic - IfOutDiscards2 = 0
FIS3 : System Statistic - SSSystemContext = 6
FIS87 : Memory Usage - MemoryBuffer = 64
FIS79 : System Statistic - SSCpuRawKernel = 4618
FIS3 : Ethernet Traffic - IfInDiscards2 = 0
FIS87 : System Statistic - SSRawSwapOut = UNKNOWN
FIS87 : System Statistic - lmVoltSensorsValue2 = UNKNOWN
FIS3 : System Statistic - SSCpuRawIdle = 6948338
FIS87 : System Statistic - lmTempSensorsValue2 = UNKNOWN
FIS87 : System Statistic - lmVoltSensorsValue3 = UNKNOWN
FIS87 : Memory Usage - MemoryShared = 0
FIS87 : System Statistic - SSIOReceive = 0
FIS87 : System Statistic - lmMiscSensorsValue2 = UNKNOWN
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31 Juli 2005, 17:5:28
31 Juli 2005, 17:5:29
31 Juli 2005, 17:5:29
31 Juli 2005, 17:5:59
31 Juli 2005, 17:6:0
31 Juli 2005, 17:6:6
31 Juli 2005, 17:6:7
31 Juli 2005, 17:6:7
31 Juli 2005, 17:6:12
31 Juli 2005, 17:6:19
31 Juli 2005, 17:6:19
31 Juli 2005, 17:6:19
31 Juli 2005, 17:6:44
31 Juli 2005, 17:6:44
31 Juli 2005, 17:6:45
31 Juli 2005, 17:6:45
31 Juli 2005, 17:6:45
31 Juli 2005, 17:6:45
31 Juli 2005, 17:6:45
31 Juli 2005, 17:6:46
31 Juli 2005, 17:6:53
31 Juli 2005, 17:6:53
31 Juli 2005, 17:6:53
31 Juli 2005, 17:6:53
31 Juli 2005, 17:6:53
31 Juli 2005, 17:6:53
31 Juli 2005, 17:6:53
31 Juli 2005, 17:6:53
31 Juli 2005, 17:6:56
31 Juli 2005, 17:6:56
31 Juli 2005, 17:6:56
31 Juli 2005, 17:6:56
31 Juli 2005, 17:6:56
31 Juli 2005, 17:6:56
31 Juli 2005, 17:6:56
31 Juli 2005, 17:6:56
31 Juli 2005, 17:6:56
31 Juli 2005, 17:6:56
31 Juli 2005, 17:6:56
31 Juli 2005, 17:6:57
31 Juli 2005, 17:6:57
31 Juli 2005, 17:6:57
31 Juli 2005, 17:6:57
31 Juli 2005, 17:6:57
31 Juli 2005, 17:6:57
31 Juli 2005, 17:6:57
31 Juli 2005, 17:6:57
31 Juli 2005, 17:6:58
31 Juli 2005, 17:6:58
31 Juli 2005, 17:6:58
31 Juli 2005, 17:6:58
31 Juli 2005, 17:6:58
31 Juli 2005, 17:6:58

FIS87 : System Statistic - SSCpuUser = 0
FIS87 : Memory Usage - MemoryAvailableReal = 24864
FIS87 : Memory Usage - MemoryTotalSwap = 0
FIS87 : System Statistic - lmMiscSensorsValue1 = UNKNOWN
FIS87 : System Statistic - lmTempSensorsValue1 = UNKNOWN
FIS79 : System Statistic - SSSystemContext = 2
FIS87 : System Statistic - SSCpuRawSent = UNKNOWN
FIS79 : System Statistic - SSCpuUser = 0
FIS3 : Memory Usage - MemoryAvailableSwap = 0
FIS87 : System Statistic - lmMiscSensorsValue3 = UNKNOWN
FIS3 : System Statistic - lmVoltSensorsValue3 = UNKNOWN
FIS79 : Memory Usage - MemoryTotalReal = 644976
FIS79 : Memory Usage - MemoryShared = 0
FIS3 : Ethernet Traffic - IfInErrors2 = 0
FIS87 : Ethernet Traffic - IfOutQLen2 = 0
FIS79 : Memory Usage - MemoryCached = 37988
FIS79 : System Statistic - SSCpuRawSystem = 4618
FIS3 : System Statistic - SSIORawReceived = UNKNOWN
FIS79 : System Statistic - SSSwapIn = 0
FIS87 : System Statistic - SSRawContexts = UNKNOWN
FIS3 : System Statistic - lmFanSensorsValue1 = UNKNOWN
FIS79 : System Statistic - SSCpuRawNice = 5319
FIS79 : System Statistic - SSIORawReceived = 158138
FIS79 : System Statistic - SSCpuSystem = 0
FIS87 : Memory Usage - MemoryTotalFree = 24864
FIS79 : System Statistic - SSIOSent = 2
FIS79 : System Statistic - SSIOReceive = 1
FIS87 : System Statistic - SSRawSwapIn = UNKNOWN
FIS3 : System Statistic - lmMiscSensorsValue1 = UNKNOWN
FIS3 : System Statistic - SSRawInterrupts = UNKNOWN
FIS87 : System Statistic - SSRawInterrupts = UNKNOWN
FIS87 : System Statistic - lmFanSensorsValue2 = UNKNOWN
FIS87 : System Statistic - lmTempSensorsValue3 = UNKNOWN
FIS87 : System Statistic - SSCpuRawKernel = UNKNOWN
FIS3 : System Statistic - lmVoltSensorsValue1 = UNKNOWN
FIS3 : System Statistic - lmTempSensorsValue1 = UNKNOWN
FIS3 : System Statistic - lmVoltSensorsValue2 = UNKNOWN
FIS3 : System Statistic - lmFanSensorsValue2 = UNKNOWN
FIS3 : System Statistic - SSRawSwapIn = UNKNOWN
FIS87 : System Statistic - lmFanSensorsValue1 = UNKNOWN
FIS87 : System Statistic - SSRawSwapOut = UNKNOWN
FIS79 : System Statistic - lmFanSensorsValue3 = UNKNOWN
FIS87 : System Statistic - SSIORawReceived = UNKNOWN
FIS87 : System Statistic - lmVoltSensorsValue2 = UNKNOWN
FIS3 : System Statistic - SSRawSwapOut = UNKNOWN
FIS3 : System Statistic - SSRawContexts = UNKNOWN
FIS87 : System Statistic - lmFanSensorsValue3 = UNKNOWN
FIS3 : System Statistic - SSCpuRawSent = UNKNOWN
FIS3 : System Statistic - lmMiscSensorsValue2 = UNKNOWN
FIS3 : System Statistic - lmMiscSensorsValue3 = UNKNOWN
FIS3 : System Statistic - lmTempSensorsValue2 = UNKNOWN
FIS87 : System Statistic - lmVoltSensorsValue1 = UNKNOWN
FIS3 : System Statistic - lmTempSensorsValue3 = UNKNOWN
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31 Juli 2005, 17:6:58
31 Juli 2005, 17:6:58
31 Juli 2005, 17:6:58
31 Juli 2005, 17:6:58
31 Juli 2005, 17:6:58
31 Juli 2005, 17:6:58
31 Juli 2005, 17:6:58
31 Juli 2005, 17:6:58
31 Juli 2005, 17:6:58
31 Juli 2005, 17:6:58
31 Juli 2005, 17:6:58
31 Juli 2005, 17:6:58
31 Juli 2005, 17:6:58
31 Juli 2005, 17:6:58
31 Juli 2005, 17:6:58
31 Juli 2005, 17:6:58
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59
31 Juli 2005, 17:6:59

FIS79 : Ethernet Traffic - IfInOctets2 = 0
FIS87 : System Statistic - SSCpuIdle = 99
FIS79 : Memory Usage - MemoryTotalSwap = 1028120
FIS79 : System Statistic - SSCpuRawIdle = 7833633
FIS87 : System Statistic - SSCpuRawIdle = 6966482
FIS79 : Ethernet Traffic - IfOutUcastPkts2 = 0
FIS79 : System Statistic - SSCpuRawKernel = 4618
FIS87 : Ethernet Traffic - IfInUcastPkts2 = 97038
FIS87 : System Statistic - SSCpuRawSystem = 7677
FIS3 : System Statistic - SSCpuSystem = 0
FIS79 : System Statistic - SSRawSwapIn = 1
FIS79 : System Statistic - SSSystemInterrupts = 101
FIS79 : System Statistic - SSCpuRawUser = 2057
FIS79 : Memory Usage - MemorySwapError = 0
FIS79 : Memory Usage - MemoryAvailableSwap = 1028120
FIS79 : System Statistic - lmTempSensorsValue1 = 36700
FIS3 : System Statistic - SSCpuRawUser = 1441
FIS79 : System Statistic - lmMiscSensorsValue3 = 38472000
FIS3 : Memory Usage - MemoryTotalSwap = 0
FIS79 : Memory Usage - MemoryTotalFree = 1251424
FIS87 : Ethernet Traffic - IfOutUcastPkts2 = 93355
FIS3 : Memory Usage - MemoryTotalReal = 256916
FIS3 : Memory Usage - MemoryShared = 0
FIS79 : Ethernet Traffic - IfOutErrors2 = 0
FIS87 : System Statistic - SSSwapIn = 0
FIS79 : System Statistic - lmFanSensorsValue1 = 6490
FIS87 : Memory Usage - MemoryCached = 8488
FIS87 : Memory Usage - MemoryTotalReal = 38184
FIS3 : Memory Usage - MemoryBuffer = 64
FIS87 : System Statistic - SSCpuSystem = 0
FIS79 : System Statistic - SSRawContexts = 193204
FIS3 : Ethernet Traffic - IfOutQLen2 = 0
FIS3 : Memory Usage - MemoryAvailableReal = 241960
FIS87 : System Statistic - SSCpuRawNice = 0
FIS3 : Ethernet Traffic - IfOutDiscards2 = 0
FIS3 : Memory Usage - MemoryTotalFree = 241960
FIS3 : Memory Usage - MemoryCached = 8776
FIS3 : System Statistic - SSCpuRawSystem = 1966
FIS3 : System Statistic - SSSystemInterrupts = 103
FIS3 : System Statistic - SSCpuUser = 0
FIS3 : System Statistic - SSSwapOut = 0
FIS79 : Ethernet Traffic - IfInUcastPkts2 = 0
FIS3 : Ethernet Traffic - IfOutErrors2 = 0
FIS3 : System Statistic - SSSwapIn = 0
FIS79 : System Statistic - SSRawSwapOut = 0
FIS3 : Ethernet Traffic - IfInUcastPkts2 = 93552
FIS79 : Ethernet Traffic - IfInErrors2 = 0
FIS3 : System Statistic - SSIOSent = 0
FIS3 : System Statistic - SSCpuRawIdle = 6981354
FIS87 : System Statistic - SSSwapOut = 0
FIS87 : Ethernet Traffic - IfOutErrors2 = 0
FIS79 : System Statistic - lmTempSensorsValue2 = 39100
FIS79 : Memory Usage - MemoryAvailableReal = 223304
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31 Juli 2005, 17:6:59 FIS79 : System Statistic - lmFanSensorsValue2 = 0
31 Juli 2005, 17:6:59 FIS87 : Memory Usage - MemorySwapError = 1
31 Juli 2005, 17:7:0 FIS3 : Ethernet Traffic - IfOutUcastPkts2 = 89865
31 Juli 2005, 17:7:0 FIS79 : Ethernet Traffic - IfInDiscards2 = 0
31 Juli 2005, 17:7:0 FIS87 : System Statistic - SSSystemInterrupts = 103
31 Juli 2005, 17:7:0 FIS87 : Ethernet Traffic - IfInDiscards2 = 0
31 Juli 2005, 17:7:0 FIS79 : System Statistic - lmVoltSensorsValue3 = 12310
31 Juli 2005, 17:7:0 FIS79 : Memory Usage - MemoryBuffer = 108348
31 Juli 2005, 17:7:0 FIS87 : Ethernet Traffic - IfOutOctets2 = 12530514
31 Juli 2005, 17:7:0 FIS79 : Memory Usage - MemoryMinimumSwap = 16000
31 Juli 2005, 17:7:0 FIS79 : System Statistic - SSCpuRawSent = 283272
31 Juli 2005, 17:7:0 FIS79 : System Statistic - lmTempSensorsValue3 = 23699
31 Juli 2005, 17:7:0 FIS79 : Ethernet Traffic - IfOutDiscards2 = 0
31 Juli 2005, 17:7:0 FIS3 : System Statistic - SSIOReceive = 0
31 Juli 2005, 17:7:0 FIS3 : Ethernet Traffic - IfOutOctets2 = 12030995
31 Juli 2005, 17:7:0 FIS3 : Memory Usage - MemoryMinimumSwap = 16000
31 Juli 2005, 17:7:0 FIS87 : System Statistic - SSSystemContext = 6
31 Juli 2005, 17:7:0 FIS79 : System Statistic - lmVoltSensorsValue1 = 2549
31 Juli 2005, 17:7:0 FIS87 : Ethernet Traffic - IfInOctets2 = 17159206
31 Juli 2005, 17:7:0 FIS79 : System Statistic - SSRawInterrupts = 7916525
31 Juli 2005, 17:7:0 FIS3 : System Statistic - SSSystemContext = 6
31 Juli 2005, 17:7:0 FIS87 : Memory Usage - MemoryBuffer = 64
31 Juli 2005, 17:7:0 FIS3 : System Statistic - SSCpuIdle = 99
31 Juli 2005, 17:7:0 FIS87 : Ethernet Traffic - IfOutDiscards2 = 0
31 Juli 2005, 17:7:0 FIS3 : Memory Usage - MemorySwapError = 1
31 Juli 2005, 17:7:0 FIS79 : System Statistic - SSCpuIdle = 99
31 Juli 2005, 17:7:0 FIS87 : Memory Usage - MemoryAvailableSwap = 0
31 Juli 2005, 17:7:0 FIS79 : Ethernet Traffic - IfOutQLen2 = 0
31 Juli 2005, 17:7:0 FIS87 : System Statistic - SSCpuRawUser = 7397
31 Juli 2005, 17:7:1 FIS79 : System Statistic - lmMiscSensorsValue1 = 1780
31 Juli 2005, 17:7:1 FIS79 : System Statistic - lmVoltSensorsValue2 = 5230
31 Juli 2005, 17:7:1 FIS3 : System Statistic - SSCpuRawNice = 0
31 Juli 2005, 17:7:1 FIS87 : Ethernet Traffic - IfInErrors2 = 0
31 Juli 2005, 17:7:1 FIS79 : Ethernet Traffic - IfOutOctets2 = 0
31 Juli 2005, 17:7:3 FIS87 : Memory Usage - MemoryMinimumSwap = 16000
31 Juli 2005, 17:7:3 FIS79 : System Statistic - lmMiscSensorsValue2 = 3330
31 Juli 2005, 17:7:3 FIS79 : System Statistic - SSSwapOut = 0
31 Juli 2005, 17:7:3 FIS3 : System Statistic - lmFanSensorsValue3 = UNKNOWN
31 Juli 2005, 17:7:4 FIS3 : Ethernet Traffic - IfInDiscards2 = 0
31 Juli 2005, 17:7:6 FIS3 : System Statistic - SSCpuRawKernel = UNKNOWN
31 Juli 2005, 17:7:6 FIS3 : Ethernet Traffic - IfInOctets2 = 16689415
31 Juli 2005, 17:7:7 FIS87 : System Statistic - SSIOSent = 0
31 Juli 2005, 17:9:29 FIS87 : System Statistic - lmTempSensorsValue2 = UNKNOWN
31 Juli 2005, 17:9:42 FIS87 : System Statistic - lmVoltSensorsValue3 = UNKNOWN
31 Juli 2005, 17:9:52 FIS87 : Memory Usage - MemoryShared = 0
31 Juli 2005, 17:9:52 FIS87 : System Statistic - SSIOReceive = 0
31 Juli 2005, 17:10:29 FIS87 : System Statistic - SSCpuUser = 0
31 Juli 2005, 17:10:29 FIS87 : System Statistic - lmMiscSensorsValue2 = UNKNOWN
31 Juli 2005, 17:10:30 FIS87 : Memory Usage - MemoryAvailableReal = 24864
31 Juli 2005, 17:10:30 FIS87 : Memory Usage - MemoryTotalSwap = 0
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LAMPIRAN B
BEBERAPA GRAFIK HASIL MONITORING SISTEM

Gambar B.1 Grafik hasil monitoring ifInOctets – FISIKA3

Gambar B.2 Grafik hasil monitoring ifOutOctets – FISIKA3

Gambar B.3 Grafik hasil monitoring MemoryAvailableReal – FISIKA3
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Gambar B.4 Grafik hasil monitoring MemoryCached – FISIKA3

Gambar B.5 Grafik hasil monitoring lmFanSensorsValue1 – FISIKA3

Gambar B.6 Grafik hasil monitoring lmTempSensorsValue1 – FISIKA3

Gambar B.7 Grafik hasil monitoring lmVoltSensorsValue1 – FISIKA3
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Gambar B.8 Grafik hasil monitoring SSCpuSystem – FISIKA3

Gambar B.9 Grafik hasil monitoring SSCpuUser – FISIKA3

Gambar B.10 Grafik hasil monitoring ifInOctets – FISIKA79

Gambar B.11 Grafik hasil monitoring ifOutOctets – FISIKA79
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Gambar B.12 Grafik hasil monitoring MemoryAvailableReal – FISIKA79

Gambar B.13 Grafik hasil monitoring MemoryCached – FISIKA79

Gambar B.14 Grafik hasil monitoring lmFanSensorsValue1 – FISIKA79

Gambar B.15 Grafik hasil monitoring lmTempSensorsValue1 – FISIKA79
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Gambar B.16 Grafik hasil monitoring lmVoltSensorsValue1 – FISIKA79

Gambar B.17 Grafik hasil monitoring SSCpuSystem – FISIKA79

Gambar B.18 Grafik hasil monitoring SSCpuUser – FISIKA79

Gambar B.19 Grafik hasil monitoring ifInOctets – FISIKA87
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Gambar B.20 Grafik hasil monitoring ifOutOctets – FISIKA87

Gambar B.21 Grafik hasil monitoring MemoryAvailableReal – FISIKA87

Gambar B.22 Grafik hasil monitoring MemoryCached – FISIKA87

Gambar B.23 Grafik hasil monitoring lmFanSensorsValue1 – FISIKA87
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Gambar B.24 Grafik hasil monitoring lmTempSensorsValue1 – FISIKA87

Gambar B.25 Grafik hasil monitoring lmVoltSensorsValue1 – FISIKA87

Gambar B.26 Grafik hasil monitoring SSCpuSystem – FISIKA87

Gambar B.27 Grafik hasil monitoring SSCpuUser – FISIKA87
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LAMPIRAN C
PROSES INSTALASI SISTEM MONITORING SUMBER DAYA
HARDWARE BERBASIS WEB UNTUK PUBLIC CLUSTER LIPI

Tahap-tahap dalam instalasi sistem monitoring pada public cluster LIPI
adalah sebagai berikut:
1. Menyiapkan sistem cluster dan program lain yang dibutuhkan.
Sistem monitoring public cluster LIPI yang telah dikembangkan
merupakan sebuah sistem yang terintegrasi dengan software atau program lain.
Sistem ini berjalan di atas Linux Operating System, oleh karena itu sebuah distro
Linux sudah pasti diperlukan. Dalam tahap uji coba, penulis mempergunakan
distro Debian GNU/Linux Sarge 3.1. Sistem monitoring dikembangkan dengan
menggunakan bahasa pemrograman Python sehingga lingkungan pemrograman
Python juga diperlukan. Software atau program pendukung yang lain yang
dibutuhkan adalah Linux Terminal Software Project (LTSP) versi 4, RRDTool,
Agent SNMP, sensors software dan parport_ctrl software.
2. Instalasi sistem operasi Debian GNU/Linux Sarge 3.1
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Mungkin proses instalasi sistem operasi Debian menurut sebagian orang
adalah hal yang cukup sulit untuk dilakukan karena seluruh konfigurasi yang
otomatis tidak disediakan. Namun, telah banyak tutorial dan buku-buku yang
menjelaskan proses detil instalasi dari sistem operasi tersebut. Di sini penulis
hanya ingin menekankan bahwa dalam pemilihan kartu jaringan atau NIC
sebaiknya mencari kartu jaringan yang telah memperoleh dukungan sistem operasi
Linux. Karena kartu jaringan yang berfungsi dengan baik merupakan bagian yang
paling mendasar dan paling penting di dalam sistem monitoring ini agar semua
proses berikutnya dapat dilakukan. Kartu jaringan yang dapat dipergunakan
seperti misalnya: NIC dengan driver RTL8139 sangat familiar dengan Linux.
3. Instalasi lingkungan pemrograman Python
Sebagian besar sistem operasi Linux telah mendukung lingkungan
pemrograman Python. Namun, apabila ingin memperoleh versi yang lebih baru
dari Python dapat diperoleh di http://www.sourceforge.net. Proses instalasi seperti
pada umumnya dengan program-program Linux lain yang berupa source program,
yaitu mulai dari pemanggilan: ./configure, make, dan make install pada root
direktori source program tersebut.
4. Instalasi LTSP-4.1
–

Mempersiapkan source binary LTSP-4.1

–

Melakukan extract seluruh source binary yang ada (karena source-nya
sungguh banyak), dan akan diperoleh file system LTSP yang berada di
dalam directory i386 dan kernel LTSP dengan nama vmLinuz-x.x.x

–

Pindahkan directory i386 ke directory /opt/ltsp/ dan pindahkan kernel LTSP
ke directory /tftpboot/lts

–

Lakukan perubahan pada file /etc/dhcp.conf untuk mendaftarkan MAC
address NIC dari node client ke diskless system LTSP.
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–

Lakukan perubahan pada file /etc/default/tftp untuk me-refer atau menunjuk
ke directory /tftpboot

–

Lakukan perubahan pada file /etc/hosts untuk melakukan export file system
LTSP. Pastikan bahwa baris /opt/ltsp/i386 telah ada dalam file tersebut.

–

Pastikan bahwa beberapa diamon berikut telah running di server LTSP,
yaitu: dhcpd, tftpd, dan nfs.

–

Nyalakan node diskless dengan menggunakan boot ROM. Apabila kartu
jaringan tidak memberikan dukungan tersebut maka dapat dipergunakan
sebuah floppy untuk inisialisasi proses booting seperti yang penulis lakukan.
Apabila tidak terdapat kesalahan maka diskless system telah running.

–

Untuk melakukan konfigurasi yang spesifik pada node LTSP maka lakukan
perubahan pada file /opt/ltsp/i386/etc/lts.conf.

5. Instalasi RRDTool
RRDTool merupakan bagian dari distro Linux. Sehingga proses instalasi
hanya menggunakan package dan tools yang telah disediakan oleh distro Linux
yang dipergunakan. Atau apabila memang memiliki source RRDTool maka proses
instalasi seperti source program yang lain pada Linux, yaitu ketikkan ./configure,
make dan make install.
6. Instalasi Net-SNMP-5.2.1
Proses instalasi net-SNMP sama seperti program yang lain pada Linux,
yaitu ketikkan ./configure, make dan make install. Untuk meng-enable MIB
lmSensors maka tambahkan parameter:
–with-mib-modules=”ucd-snmp/lmSensors”
ketika melakukan pemanggilan perintah ./configure.
7. Instalasi Sensors Software
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Instalasi sensors sebenarnya sungguh sederhana yaitu make dan make
install. Namun umumnya library untuk compile sensors software tersebut erat
hubungannya dengan source kernel yang dipergunakan. Oleh karena itu perlu
dilakukan upgrade kernel terlebih dahulu. Berdasarkan pengalaman penulis,
upgrade kernel tidak perlu dilakukan pada distro Linux RedHat. Ikuti petunjuk
yang terdapat pada file QUICKSTART yang terdapat dalam directory source
lmSensors.
8. Instalasi parport_ctrl software
Proses instalasi seperti pada umumnya dengan program-program Linux lain
yang berupa source program, yaitu mulai dari pemanggilan: ./configure, make,
dan make install pada root direktori source program tersebut.
9. Instalasi sistem monitoring Public Cluster LIPI
Letakkan source sistem monitoring public cluster LIPI pada directory
yang merupakan bagian file system dari apache server sehingga dapat diakses
apabila kita mengetikkan alamat dari directory tersebut di web browser.
Misal: di bawah directory /var/www/htdocs.

107

