
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan sistem komputer dengan kecepatan komputasi yang tinggi

semakin meningkat seiring dengan perkembangan aplikasi yang ada. Moore’s

Law mengatakan bahwa kecepatan prosesor dan kemampuan rata-rata memproses

dari sebuah komputer akan berlipat ganda setiap 18 bulan yang berarti tidak

dibutuhkan untuk pengembangan komputasi paralel. Hal ini telah dibuktikan salah

dan tetap dibutuhkannya komputasi paralel pada perkembangan selanjutnya

(Moore’s Law 2013). Pada kasus tertentu, dapat digunakan prosesor vector

tunggal khusus, untuk mencapai kecepatan yang lebih baik pada proses komputasi

yang besar, tetapi masih tidak ada prosesor tunggal yang mampu memenuhi

semua kebutuhan komputasi yang ada sekarang pada bidang ilmu pengetahuan

dan teknik. Pilihan yang memungkinkan pada situasi sekarang adalah menunggu

untuk prosesor berkembang pada kecepatan perkembangan yang ada sekarang

atau dengan menggunakan beberapa prosesor bersamaan pada masalah yang

sama, hal ini dinamakan dengan parallel processing (Beane 2002).

1.2 Rumusan Masalah

Dalam komputasi paralel sangat dimungkinkan terjadinya percepatan

(speedup). Pada komputasi paralel, speedup didefinisikan dengan rumusan Sp =

T/Tp, dimana T adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu

 



masalah dengan menggunakan prosesor serial dan Tp adalah waktu yang

dibutuhkan prosesor paralel untuk menyelesaikan masalah yang sama

(Washingtion and Lee University 2013). Superlinear speedup adalah salah satu

jenis speedup, hal ini terjadi ketika waktu eksekusi sekuensial dibagi dengan

waktu eksekusi paralel, menghasilkan nilai lebih besar dari jumlah node

penghitung yang digunakan (Miya 1988). Superlinear speedup dapat dicapai

ketika ukuran masalah diperkecil atau dikurangi, dimana pengurangan tersebut

harus cukup untuk mengkompensasi ketidakefisienan dari proses paralel, seperti

kebutuhan akan komunikasi (Gustafson 1990). Salah satu pengurangan ukuran

masalah yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi ukuran tipe data yang

digunakan.

1.3 Batasan Masalah

Batasan-batasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Pada penelitian ini akan menggunakan bahasa pemrograman C dengan

library MPICH2.

2) Pencapaian superlinearity dilakukan dengan pengurangan ukuran tipe data

yang digunakan pada kasus, dengan menggunakan tipe data primitive.

3) Menggunakan komputer dengan prosesor 8 core.

4) Menggunakan sistem operasi Ubuntu.

5) Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan kasus penghitungan

matriks inverse dengan metode Adjoint dan LU Decomposition.

6) Permasalahan performa yang diambil adalah speedup.

 



7) Optimasi perangkat keras tidak dipermasalahkan.

8) Versi dari piranti lunak tidak dipermasalahkan.

9) Menggunakan jenis prosesor dan memori yang sama, untuk semua node.

1.4 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa fenomena

superlinearity dapat diperoleh dengan melakukan pengurangan ukuran tipe data.

1.5 Metodologi

Metode-metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pada

penelitian adalah sebagai berikut:

1) Melakukan studi pustaka.

Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari bahan melalui buku-buku di

perpustakaan, forum-forum teknologi informasi di internet, e-journal, e-

book, dan berbagai sumber lain.

2) Merancang sebuah test case yang kemudian dilakukan pengujian pada

sebuah dan beberapa komputer dengan pengurangan ukuran dari tipe data.

3) Analisis

Analisis akan dilakukan terhadap hasil dari langkah nomor 2.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari tugas akhir ini dapat dilihat pada halaman

selanjutnya.

 



BAB I – PENDAHULUAN

Bab satu berisi tentang pendahuluan dari tugas akhir yang ditulis, yaitu

mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah,

tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II – LANDASAN TEORI

Bab dua berisi tentang teori-teori pendukung yang digunakan dalam

penelitian, mencakup MPI, MPICH2, faktor-faktor yang mempengaruhi

speedup dan lain lain mengenai teori yang berhubungan dengan penelitian

ini.

BAB III – PERANCANGAN PENELITIAN

Pada bab tiga akan dituliskan perancangan penelitian yang dilakukan

mencakup algoritma kasus yang akan diuji.

BAB IV – PENERAPAN DAN PENGUJIAN

Bab empat berisi pembahasan tentang penelitian, dari apa yang sudah

dijabarkan pada bab tiga. Penulis juga akan membahas mengenai pengujian

dari implementasi yang dilakukan, serta mengambil kesimpulan dari

pengujian yang dilakukan.

BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN

Bab lima merupakan kesimpulan dari keseluruhan analisis dan penelitian

yang dilakukan. Pada bab ini juga akan dimasukkan saran-saran untuk

pengembangan lebih lanjut dari sistem yang dirancang.

 


