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INFORMASI 1A
Jenis Komputer



Pengenalan Model Komputer dan Prinsip

Kerjanya dalam Mengolah Data



SuperComputers

 Supercomputer adalah Sebuah computer yang memimpin
di dunia dalam kapasitas proses, terutama kecepatan
penghitungan, pada awal perkenalannya.

 Superkomputer diperkenalkan pada tahun 1960-an,
dirancang oleh Seymour Cray di Control Data Corporation
(CDC).

 Memipin di pasaran pada tahun 1970-an sampai Cray
berhenti untuk membentu perusahaanya sendiri -> Cray
Research.



SuperComputers

 Cray Research mengambil pasaran supercomputer dengan
desainnya, dalam keseluruhan menjadi pemimpin
supercomputer selama 25 tahun (1965-1990).

 Pada tahun 1980-an beberapa pesaing memasuki pasar,
yang dimana bersamaan dengan penciptaan computer mini
dalam decade sebelumnya.

 Pasar computer sekarang ini dipegang oleh perusahaan :

 IBM dan HP, meskipun Cray iNC,. Masih mespesialisasikan
dalam pembuatan supercomputer.



Penggunaan SuperComputer

 Digunakan untuk :

 Tugas penghitungan-intensif (Prakiraan cuaca)

 Riset iklim (Including, riset pemanasan global,

pemodelan molekul)

 Simulasi fisik (seperti, simulasi kapal terbang dalam

terowongan angina, simulasi peledakan senjata nuklir,

dan riset fusi nuklir), analisikrip, dll)

 Militer dan agensi sains



Superkomputer tercepat 

 Jaguar : Buatan Cray, Amerika Serikat. 

 Kecepatan 1.759 petaFLOP. Diluncurkan tahun 2009. 

 Tianhe-IA : Buatan National Supercomputing Center 

Tianjin, RRC.

 Kecepatan 2.566 petaFLOP. Diluncurkan Oktober 2010. 

 K Computer : Buatan Fujitsu, Jepang. 

 Kecepatan 8.162 petaFLOP.. Diluncurkan Juni 2011.



 Cray-2; komputer 

tercepat di dunia pada 

tahun 1985-1989



SuperComputer Now

By : https://www.youtube.com/watch?v=ua2zSYGsD5Q



Mainframe

 Mainframe adalah Istilah Teknologi Informasi dalam Bahasa

Inggris yang mengacu kepada kelas tertinggi dari

computer yang terdiri dari computer-computer yang

mampu melakukan banyak tugas komputasi yang rumit

dalam waktu singkat.

 Maiframe umumnya digunakan oleh banyak pengguna yang

terkoneksi dengan menggunakan terminal.

 Komputer mainframe biasanya dipusatkan pada pusat

data, telah lama menjadi sumber tenaga dari komputasi

dunia bisnis.



Ciri-Ciri Mainframe

 Memiliki processor lebih dari satu, sehingga memiliki kecepatan

proses jauh lebih cepat jika dibanding dengan mini komputer

 Kecepatan kerja mainframe mencapai 1 milyar operasi

perdetik;

 Dapat mengakses pada satu komputer ada saat yang bersamaan,

dikenal dengan timesharing.

 Contoh mainframe komputer :

 IBM System/360,

 IBMSystem(ESA)/390,

 Honeywell-Bull DPS 7.



Kelebihan Mainframe

Memiliki processor yang berjumlah lebih dari satu.

1.Bisa digunakan oleh banyak pengguna (multi user)
2.Dapat membuka beberapa aplikasi dalam waktu bersamaan
3.Menggunakan teknologi time sharring
4.Kecepatan kerja processornya hingga 1 GOPS (Giga 
Operations Per Second)



Kekurangan Mainframe

Karena ukurannya sangat besar, maka diperlukan ruangan yang
sangat besar untuk menyimpannya.

1. Harganya sangat mahal
2. Interface dengan pengguna masih menggunakan teks
3. Kerjanya sangat lama
4. Membutuhkan daya listrik yang sangat besar



 An IBM System z9 mainframe



Video Mainframe 

By : https://www.youtube.com/watch?v=7wXf1m4ESOQ



Minicomputer

 Minicomputer adalah kelas computer multi-user yang

dalam spectrum komputasi berada di posii menengah di

bawah kelas computer mainframe dan computer pribadi.

 Istilah computer mini dalam era sekarang ini sudah

dianggap kuno dan diganti dengan istilah seperti computer

mengah IBM (midrange system) dalam dunia IBM, stasiun

kerja (workstation) dalam dunia Sun Microsystems dan

UNIX/Linux serta server.

 Contoh, minicomputer pengendali mesin ATM



Jenis MiniComputer

 PDP-8 (Programmable Data Processor 8) dari Digital Equipment

Corporation (DEC) yang dirilis pada tahun 1965 dengan harga

18500 US$. Komputer mini ini adalah komputer mini paling laku

pada jamannya.

 PDP-11 (Programmable Data Processor 11) dari Digital Equipment

Corporation (DEC) yang dirilis pada tahun 1970.

 VAX (Virtual Address eXtension) dari Digital Equipment

Corporation (DEC) yang dirilis akhir dekade 1970-an.

 Xerox Star, yang merupakan komputer dengan antarmuka grafis

(GUI) pertama di dunia.

 IBM System/370



 PDP-7 sebagai 

contoh komputer 

mini



Video MiniComputer

By : https://www.youtube.com/watch?v=JLGITEApbjs



Personal Computer (PC)

 Personal Computer adalah seperangkat komputer yang

digunakan oleh satu orang saja / pribadi. Biasanyakomputer ini

adanya dilingkungan rumah, kantor, toko, dan dimana saja

karena harga PC sudah relatif terjangkau dan banyak

macamnya.

Fungsi utama dari PC adalah untuk mengolah data input dan

menghasilkan output berupa data/informasi sesuai dengan

keinginan user (pengguna).

Dalam pengolahan data yang dimulai dari memasukkan data

(input) sampai akhirnya menghasilkan informasi, komputer

memerlukan suatu sistem dari kesatuan elemen yang tidak bisa

terpisahkan. Apa saja itu?

http://pakdevakeren.blogspot.com/2013/07/sistem-komputer-dan-komponen-komputer.html
http://pakdevakeren.blogspot.com/2013/07/sistem-komputer-dan-komponen-komputer.html


Tahun 1975 Komputer MITS Altair 8800

 ltair 8800 memiliki

processor 2 MHZ Intel 8080,

memori 256 bytes, dan

dapat ditambah maksimum

64 Kb. Sangat berbeda

dengan PC sekarang yang

berjalan diatas 5 GHz,

dengan RAM minimum 1 Gb.

Untuk media penyimpanan,

Altair menawarkan 8”

floppy disk atau kaset

eksternal.



Tahun 1977 (Komputer Apple II)

 Sebelumnya, ada Apple I yang diproduksi

sekitar tahun 1976. Namun, hanya

berbentuk papan sirkuit seperti halnya

motherboard saat ini. Untuk menyusunnya,

anda harus ahli dalam bidang elektronik.

Pada tahun tersebut, Apple II telah muncul

dengan keyboard, monitor, dan media

penyimpanan. Komputer ini juga mempunyai

sistem operasi dan software aplikasi.

Awalnya, PC ini menggunakan media

penyimpanan kaset, tetapi tahun 1978,

floppy disk eksternal dengan kapasitas 143

telah tersedia.



Tahun 1981 (Komputer IBM PC)

 IBM PC yang asli dikeluarkan pada bulan

Agustus 1981, yang hanya mempunyai

memori sebesar 16 Kb, belum mempunyai

hard disk, dan menggunakan media

penyimpanan kaset dan floppy. Karena

desain yang ‘terbuka’, PC ini sangat mudah

di upgrade. PC ini mempunyai slot ekspansi

pada papan sirkuit utamanya

(Motherboard). Artinya, Anda dapat

menambah kemampuannya dengan

memasukkan papan sirkuit mini khusus

(Card) ke dalam slot ini, misalnya menonton

TV Kabel dari PC dengan menambah card

TV Tuner.



 An illustration of a personal desktop computer



Video Personal Computer 

By ; https://www.youtube.com/watch?v=kmCMkD1vv0E



HandHeld Computer

 Handheld computer adalah komputer yang cukup kecil

sehingga dapat digenggam.

 Komputer genggam ini dapat bekerja dengan fungsi yang hampir

sama dengan komputer biasa.

 Meskipun sangat mudah untuk dibawa, komputer genggam tidak

dapat menggantikan komputer biasa (PC) karena hanya

memiliki keyboard dan layar yang kecil.

 Beberapa produsen mencoba untuk memecahkan masalah

keyboard yang terlalu kecil.

 Keyboard tersebut diganti dengan electronic pen.

Bagaimanapun, electronic pen ini masih bergantung pada

teknologi pengenalan tulisan tangan yang masih dalam tahap

pengembangan.



Kelebihan HandHeld Computer

 Kelebihan dari komputer genggam ini adalah pengguna dapat

menyimpan serta mengatur data dengan lebih efisien dan

akurat.

 Biasanya komputer genggam dilengkapi dengan teknologi

Bluetooth.

 Bluetooth memang tepat untuk mencetak secara nirkabel,

menghubungkan antara komputer genggam dengan mobile

printer.

 Tidak hanya dengan printer tetapi komputer genggam juga

dapat dihubungkan dengan alat-alat lain melalui koneksi

Bluetooth.



Kelebihan HandHeld Computer

 Komputer genggam dapat meningkatkan produktivitas

pengguna dan memudahkan mereka untuk bekerja lebih

efisien.

 Komputer genggam yang paling banyak digunakan adalah

komputer yang khusus dirancang untuk menyediakan

fungsi PIM (Personal Information Manager), seperti

kalender, agenda, dan buku alamat.



Video HandHeld Computers 
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