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Abstract

One technique used to increase computational power of a computer
system is to process the data parallelly. One of the most frequently used
operations in parallel computing is matrix multiplication. This article
compares the performance in terms of speedup of two platforms with
different architectures. The platforms are COWs (Cluster of
Workstations) and Transputer. Test result shows that the transputer
system performs better compared to the COWs platform when using
four and six processors, but both performs almost equally when using
two processors.
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1. Pendahuluan

Penggunaan komputer saat ini sudah sangat luas dan menjangkau hampir semua
bidang kegiatan manusia. Seiring dengan perkembangan penggunaan komputer,
tuntutan akan kinerja komputer pun semakin meningkat.

Salah satu contoh aplikasi yang memerlukan komputer berkinerja sangat tinggi
adalah prakiraan cuaca.  Untuk tujuan ini, biasanya atmosfir dibagi-bagi ke dalam
suatu kisi tiga dimensi berdasarkan garis bujur, garis lintang dan ketinggian. Ini
dilakukan dengan menempatkan stasiun-stasiun metereologi di tempat-tempat tertentu
di seluruh permukaan bumi. Pengukuran pada ketinggian dilakukan dengan
menggunakan radiosonde, yang dinaikkan dengan balon cuaca. Waktu merupakan
dimensi yang keempat, dan juga dibagi-bagi atas pecahan-pecahan waktu
(increment). Parameter-parameter yang diukur antara lain adalah suhu, tekanan
udara dan kelembaban relatif (relative humidity). Kalau misalnya jarak antarbidang
kisi sama dengan 435 km (270 mil), dan dipilih pecahan waktu yang sesuai, akan
diperlukan kira-kira 1011 operasi untuk menghitung suatu prakiraan 24 jam [1].
Dengan kisi sekasar ini dapat diperoleh suatu prakiraan untuk misalnya Jakarta dan
Semarang, tetapi tidak untuk Cirebon yang letaknya kira-kira di tengah antara Jakarta
dan Semarang, atau untuk Surabaya yang berada kira-kira 1,6 kali jarak Jakarta-
Semarang di sebelah timur Jakarta. Untuk memperoleh suatu prakiraan yang lebih
akurat untuk Cirebon dan Surabaya, harus digunakan kisi yang dua kali lebih halus.
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secara efektif dibutuhkan pemahaman tentang kinerja komputer yang bersangkutan
dalam mengeksekusi program, peningkatan kinerja yang dapat dicapai serta faktor-
faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian penelitian untuk mempelajari kinerja
sistem komputer paralel menjadi isu yang penting.

Dalam banyak aplikasi, misalnya prakiraan cuaca yang disebut di atas,
seringkali dibutuhkan perhitungan numeris yang melibatkan perkalian matriks. Karena
itu dalam artikel ini dibahas kinerja sistem paralel untuk operasi perkalian matriks.

Kinerja suatu sistem komputer tergantung pada arsitektur komputer yang
bersangkutan. Pada sistem paralel, terutama pada sistem paralel dengan arsitektur
memori terdistribusi, kinerja sistem sangat dipengaruhi oleh kinerja komunikasinya.
Penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi seberapa besar pengaruh komunikasi
pada kinerja sistem. Oleh karena itu pada penelitian ini uji coba dilakukan pada dua
platform paralel dengan arsitektur komunikasi yang berbeda, yaitu platform COW
(Cluster of Workstation) dan platform transputer. Saluran komunikasi pada COW
berupa suatu bus, sedangkan saluran komunikasi pada transputer berupa kanal-
kanal komunikasi khusus.

2.  Arsitektur Paralel

Komputer paralel adalah komputer yang memiliki lebih dari satu prosesor.
Supaya suatu masalah komputasi dapat dipecahkan dengan komputer paralel,
masalah ini harus dapat dipecah menjadi sejumlah submasalah yang kemudian
diselesaikan secara bersamaan (secara paralel). Masing-masing submasalah
dikerjakan oleh sebuah prosesor tersendiri. Hasil komputasi masing-masing prosesor
kemudian digabungkan untuk memperoleh jawaban atas masalah yang semula.

Tujuan utama komputasi paralel adalah mempersingkat waktu eksekusi suatu
program dibandingkan dengan waktu eksekusi yang akan diperlukan apabila program
itu dieksekusi secara sekuensial. Hal ini mengakibatkan suatu masalah komputasi
yang tadinya tidak mungkin diselesaikan karena secara teoritis membutuhkan waktu
eksekusi yang teramat panjang, menjadi dapat dipecahkan dengan komputer paralel.
Jadi dapat dikatakan bahwa faktor utama yang menentukan kualitas suatu komputer
paralel adalah kecepatan komputer itu dalam menyelesaikan suatu masalah
komputasi, atau dengan perkataan lain,  faktor utama ukuran kinerja suatu komputer
paralel adalah peningkatan kecepatan (speedup).

Pada umumnya, komputer digital dapat dikelompokkan ke dalam empat
kategori berdasarkan beragam aliran instruksi dan aliran datanya, seperti yang telah
dilakukan oleh Flynn. Klasifikasi menurut Flynn ini adalah sebagai berikut [1] [2] :
(a) Single instruction stream, single data stream (SISD); (b) Single instruction
stream, multiple data stream (SIMD); (c) Multiple instruction stream, single
data stream  (MISD); (d) Multiple instruction stream, multiple data stream
(MIMD). Sekalipun relatif kasar, klasifikasi menurut Flynn ini hingga sekarang masih
banyak digunakan.

Komputer-komputer serial yang ada sekarang, besar maupun kecil,
kebanyakan termasuk dalam kategori komputer-komputer SISD. Arsitektur SISD
ini ditemukan oleh John von Neumann pada akhir dasawarsa 1940-an [2]. Sebuah
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pengukuran, karena evaluasi ini bertujuan untuk melakukan perbandingan terhadap
hasil pengukuran pada program paralel terhadap hasil pengukuran pada program
sekuensial.

Komponen yang diukur adalah waktu eksekusi program dengan menggunakan
sejumlah prosesor. Untuk satu prosesor, waktu eksekusi merupakan waktu
komputasinya, sedangkan untuk prosesor lebih dari satu, waktu eksekusi merupakan
gabungan antara waktu komputasi dan waktu komunikasi, dan waktu yang
diakibatkan oleh adanya overhead, seperti yang dinyatakan dalam Persamaan (1).

ovcommcompp TTTT  (1)

Overhead pada program paralel bisa ditimbulkan oleh beberapa hal, misalnya karena
(1) Prosesor yang tertunda kerjanya, misalnya karena data yang dibutuhkan
prosesor itu belum tersedia; (2) Ada pekerjaan komputasi ekstra pada program
paralel yang tidak diperlukan pada program sekuensial; (3) Proses sinkronisasi.
Waktu yang terpakai karena overhead ini tidak bisa dijabarkan secara matematis
karena sangat bergantung pada karakteristik program. Perancangan program paralel
harus diusahakan sedemikian rupa sehingga memperkecil waktu akibat overhead
ini. Kinerja komputasi paralel dapat diukur dengan menggunakan berbagai metrik,
misalnya waktu eksekusi, speedup, efisiensi prosesor, efisiensi memori, dan lain
sebagainya. Namun metrik yang paling sering digunakan adalah speedup [5]. Dalam
penelitian ini digunakan waktu eksekusi dan speedup untuk mengukur kinerja sistem.
Speedup didefinisikan sebagai perbandingan kecepatan eksekusi suatu program
yang dijalankan pada komputasi paralel dan kecepatan eksekusi program tersebut
pada komputer sekuensial. Jika T1  adalah waktu eksekusi program paralel pada
satu prosesor dan Tp  waktu eksekusi program paralel pada p prosesor, maka secara
matematis speedup dinyatakan dengan

p
p T

TS 1 (2)

Speedup ini disebut speedup relatif [6][7]. Jika T1 adalah waktu eksekusi
tercepat dari suatu program sekuensial, maka persamaan (2) merepresentasikan
speedup mutlak [6][7]. Berhubung penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi
seberapa besar peningkatan kinerja yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan
komputasi paralel, maka speedup yang digunakan adalah speedup relatif. Untuk
mempermudah pembahasan selanjutnya speedup relatif ini akan disebut sebagai
speedup. Secara ideal speedup meningkat sebanding dengan bertambahnya jumlah
prosesor. Jadi jika digunakan p prosesor, speedup idealnya sama dengan p.

Jika waktu komputasi pada satu prosesor dinyatakan dengan t, maka waktu
komputasi pada p prosesor akan    t/p, dan speedup pada Persamaan (2) dapat
ditulis sebagai :
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mikrokomputer CMOS 32 bit buatan INMOS, yang dilengkapi dengan sebuah
floating-point unit (FPU) 64 bit dan fasilitas untuk grafik. Selain itu, IMS T805
juga memiliki RAM statik 4 Kbytes pada chip, sebuah antarmuka untuk
menghubungkan memori eksternal (external memory interface, disingkat EMI),
dan empat communication links dua arah standar INMOS  yang identik. Gambar 1
memperlihatkan diagram blok IMS T805.

Jaringan transputer dibentuk dengan merangkai sejumlah transputer di atas
board IMS B008, yang dipasang pada motherboard suatu IBM PC. Gambar 2
memperlihatkan konfigurasi jaringan dengan delapan buah T805, yang dilengkapi
dengan suatu link adaptor C012 sebagai antarmuka dengan bus dari PC, suatu
controller T222 dan suatu programmable crossbar switch C004 yang
menghubungkan transputer satu dengan transputer lainnya. PC bertindak sebagai
host computer dan berfungsi sebagai antarmuka antara pemakai dan jaringan
transputer.  Tujuh transputer, T805 #1 – T805 #7, berfungsi sebagai slave processor,
dan satu transputer yaitu T805 #0 yang terhubung ke T222 berfungsi sebagai master
processor . T805 #0 ini dihubungkan juga dengan link adaptor IMS C012 yang
mana dihubungkan dengan PC bus melalui sebuah PC bus interface. Dengan
demikian terbentuk hubungan antara PC dan sistem yang ada pada board IMS
B008.

Gambar 1 Diagram Blok IMS  T805

Konfigurasi jaringan yang digunakan dapat berbentuk ring,  toroid,  hypercube
atau konfigurasi tak beraturan [10]. Konfigurasi ring adalah konfigurasi satu dimensi
dan dapat digunakan untuk merangkai sebarang jumlah transputer. Konfigurasi  toroid
adalah konfigurasi dua dimensi, yang bisa digunakan untuk merangkai p2 transputer
dan konfigurasi hypercube merupakan konfigurasi tiga dimensi yang bisa digunakan
untuk merangkai p3 transputer. Dalam penelitian ini digunakan konfigurasi ring karena
transputer yang tersedia hanya delapan buah. Gambar 3 menunjukkan suatu
konfigurasi ring dengan empat buah transputer.
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komunikasi point-to-point yang bersifat satu arah (unidirectional). Jadi jika dua
proses ingin melakukan komunikasi dua arah, maka kedua proses itu harus
dihubungkan dengan dua buah kanal seperti tampak pada Gambar 4.

Gambar 4  Komunikasi antara Proses A dan Proses B

Kanal A_B digunakan untuk transfer data dari proses A  ke proses B, sedangkan
kanal B_A digunakan untuk transfer data dari proses B ke proses A. Jika misalnya
proses A ingin mengirim data sejumlah x bytes ke proses B, kemudian data tersebut
akan dikirim kembali oleh proses B ke proses A, maka kode program pada tiap
proses dapat ditulis sebagai berikut:

Pada proses A                                     Pada proses B
ChanOut (kanal A_B, data, x)            ChanIn (kanal A_B, data, x)
ChanIn (kanal B_A, data, x)               ChanOut (kanal B_A, data, x)

Untuk komunikasi yang berlangsung antarproses yang terletak pada prosesor yang
sama digunakan kanal internal (internal channel), sedangkan untuk komunikasi
antarproses yang terletak pada prosesor yang berlainan digunakan kanal eksternal
(external channel) [3].  Kanal eksternal ini harus dipetakan pada saluran komunikasi.
Pemprograman paralel pada transputer dilakukan melalui tiga tahap sebagai berikut:
1. Pembuatan konfigurasi proses untuk program aplikasi sesuai algoritme yang  dipilih.
2. Konfigurasi jaringan transputer. Konfigurasi dapat dilakukan dengan hanya

menggunakan hardlink atau juga menggunakan softlink. Konfigurasi yang
menggunakan softlink harus dilakukan dengan “memprogram” crossbar switch

  dengan bantuan module motherboard software (MMS) [11].
3. Pemetaan proses pada jaringan transputer.

Pada program perkalian matriks tiap proses merupakan suatu program  yang
utuh, yang  masing-masing dipetakan pada satu prosesor. Jadi jika digunakan enam
prosesor, maka dibuat enam proses yang masing-masing diletakkan secara terpisah
pada prosesor-prosesor tersebut. Konfigurasi jaringan hanya dibutuhkan untuk
program yang menggunakan lebih dari sebuah prosesor. Konfigurasi jaringan untuk
program-program yang menggunakan lebih dari dua prosesor dilakukan melalui
“pemprograman” crossbar switch, karena topologi jaringan yang dipilih adalah
topologi ring pada perkalian matriks dan melibatkan penggunaan softlink.

Selain hal-hal tersebut di atas, pada pemrograman paralel harus diperhatikan
pula faktor rute data (data routing) sebagai berikut [10]: (1) Harus diusahakan
agar data yang sudah selesai diproses bergerak setiap langkahnya mendekati prosesor
final. Yang dimaksud dengan prosesor final di sini adalah root processor yang
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Berlainan dengan waktu komputasi, waktu komunikasi yang dibutuhkan pada
platform COWs bisa berbeda dengan waktu komunikasi yang dibutuhkan pada
platform transputer. Berikut dibahas waktu komunikasi dari sistem paralel yang
menggunakan dua, empat dan enam prosesor.

Komunikasi dilihat dari sudut master prosesor. Waktu komunikasi pada sistem
terdiri dari tiga bagian, yaitu pengiriman matriks B, pengiriman subblok matriks A,
dan penerimaan subblok matrik C.

7. Hasil Pengujian dan Analisis

Pengujian sistem pada cluster of workstations (COWs) untuk program
perkalian matriks dilakukan dengan menggunakan empat buah komputer dengan
prosesor Pentium berkecepatan 4.3 GHz dan memori 512 KByte yang dihubungkan
melalui suatu Ethernet 100Mbits/sec.

Waktu eksekusi program perkalian matriks dengan data bertipe double
ditunjukkan pada Tabel 1. Berdasarkan hasil pengukuran ini kemudian dihitung
peningkatan kinerja (speedup) dengan menggunakan Persamaan (2) dan hasilnya
ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 1  Waktu Eksekusi Program Perkalian Matriks pada COWs

Dimensi 
matriks 

Waktu eksekusi (detik) 
T1 T2 T4 T6 

100 0,0371 0,0608 0,0640 0,0590 
200 0,2100 0,1845 0,2075 0,2263 
300 0,7345 0,4898 0,4917 0,5105 
400 1,7618 1,0610 0,8965 0,7891 
500 3,9027 2,2365 1,6455 1,1721 
600 6,7236 3,7804 2,6958 1,8835 
700 10,5710 5,8460 3,9951 2,8965 

 

Tabel 2  Peningkatan Kinerja Program Perkalian Matriks pada COWs

Dimensi 
matriks 

Speedup 
Sp2 Sp4 Sp6 

100 0,61 0,58 0,63 
200 1,14 1,01 0,93 
300 1,50 1,49 1,44 
400 1,66 1,97 2,23 
500 1,75 2,37 3,33 
600 1,78 2,49 3,57 
700 1,81 2,65 3,65 

 

Pengujian sistem pada transputer untuk program perkalian matriks dilakukan dengan
menggunakan enam buah transputer yang dihubungkan dalam konfigurasi ring. Tabel
3 memperlihatkan waktu eksekusi program perkalian matriks dengan data bertipe
double. Dengan menggunakan Persamaan (2) kemudian dihitung peningkatan kinerja
(speedup) dengan data yang diperoleh dari hasil pengukuran, dan hasilnya ditampilkan
pada Tabel 4.
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Ini berarti waktu komunikasi untuk sistem dengan dua, empat dan enam
prosesor dapat dinyatakan masing-masing dengan Persamaan (6), Persamaan (7)
dan Persamaan (8).

2
2_ 2nT pcomm  (6)

2
4_ 2

9 nT pcomm  (7)

2
6_ 3

20 nT pcomm  (8)

 Waktu Komunikasi pada Sistem Transputer
Seperti yang ditunjukkan algoritma perkalian matriks pada Gambar 5,

perkalian matriks, matriks A dan matriks B yang masing-masing berukuran nn
akan menghasilkan matriks C dengan ukuran yang sama, atau secara sederhana
dinyatakan dengan B A  =C  .

Komunikasi pertama-tama dilakukan master processor dengan mengirim
matriks B ke semua slave processor melalui hardlink dan softlink secara bergantian,
dan diikuti dengan pengiriman subblok matriks A dengan cara yang sama. Hasil
perkalian pada masing-masing prosesor kemudian dikumpulkan di master processor.
Untuk mempermudah pembahasan, waktu komunikasi melalui hardlink dan softlink
dianggap sama.

Waktu Komunikasi dengan Dua Prosesor
Di sini matriks A dipecah menjadi dua bagian, subblok matriks A0 untuk master

processor (prosesor 0) dan subblok matriks A1 untuk slave processor. Hubungan
antar-prosesor dan pola komunikasinya ditunjukkan pada Gambar 6.

Pertama-tama matriks B dengan ukuran nn  dikirim dari prosesor 0 ke
prosesor 1, disusul dengan pengiriman subblok matriks A1. Sesudah prosesor 1
selesai melakukan komputasi, maka hasil komputasi, subblok matriks C, dikirim
kembali ke prosesor 0. Dengan demikian waktu komunikasi dinyatakan dengan :

pnnT pcomm
22

2_ 2            (9)

A1 A0 

0 1 

 

(a)
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Dari Gambar 7 tampak dibutuhkan waktu pnn 22 32  untuk pengiriman
matriks B dan subblok matriks A dari prosesor 0 ke prosesor-prosesor lain, dan
untuk penerimaan subblok matriks C di prosesor 0 dibutuhkan waktu pn23 .
Dengan demikian waktu komunikasi total adalah :

pnnT pcomm
22

4_ 62  (10)

Sistem dengan Enam Prosesor
Sama seperti pada empat prosesor, di sini waktu komunikasi juga dibuat

tumpang tindih untuk mengurangi overhead komunikasi. Untuk mudahnya dimisalkan
prosesor 0 mendapat subblok matriks A0, dan masing-masing slave processor
mendapat subblok matriks A1, A2, dan A3. Prosesor 0 mengirim matriks B melalui
kanal 0, lalu kanal 1. Sesudah itu subblok matriks A dikirim bergantian melalui kanal
0 dan kanal 1 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 8.

6 

     A0                       A1               A2 

   A3                          A4                          A 5 

1 

5 4 

  Kanal 0 

Kanal 1 

0 3 

 

(a)

(b)
Gambar 8  Komunikasi pada Enam Prosesor

(a) Hubungan antara Enam Prosesor (b) Pola Komunikasi pada Enam Prosesor
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