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PARALLEL ALGORITHM FOR ADAPTIVE NUMERICAL INTEGRATION.
This paper presents an automation algorithm for integration using adaptive trapezoidal method.
The interval is adaptively divided where the widths of sub intervals are different and fit to the behavior of
its function. For a function f, an integration on interval [a,b] can be obtained, with maximum tolerance s,
using estimation (f,a,b, e). The estimated solution is valid if the error is stillin a reasonable range, fulfil
certain criteria. If the error is big, however, the problem is solved by dividing it into to similar and
independent sub problems on to separate [a, (a+b)/2] and [(a+b/2,b)] interval, i,e. (f,a,(a+b/2, s/2) and
(f,(a+b/2,b, e/2) estimations. The problems are solved in two different kinds of processors, root
processor and worker processor. Root processor function to divide a main problem into sub problems and
distribute them to worker processor. The division mechanism may go further until all of the sub problem
are resolved. The solution of each sub problem is then submitted to the root processor such that the
solution for the main problem can be obtained. The algorithm is the implemented on C-programming-
base distributed computer networking system under parallel virtual machine platform.

ABSTRAK

ALGORITMA PARALEL INTEGRASI NUMERIK ADAPTIF. Akan disajikan suatu
algoritma otomasi integrasi dengan menggunakan metode trapesium adaptif. Pembagian interval
dilakukan secara adaptif dimana lebar sub-sub-interval tidak sama disesuaikan dengan perilaku lokal dari
fungsi. Tinjau suatu integral pada interval [a,b] dengan toleransi maksimumS , estimasi(f,a,b,Z ) . Solusi
dari es(imasi(f,a,b,E) akan diterima bila galat yang didapat telah memenuhi kriteria yang ditentukan.
Sebaliknya bila kriteria belum terpenuhi, problem tersebut akan dibagi menjadi dua sub-problem yang
serupa dan tidak saling tergantung, masing-masing pada interval [a,(a+b)/2] dan [(a+b)/2,b] yaitu
estimasi(f,a,(a+b)/2,B /2) dan estimasi(f,(a+b)/2,b,E /2). Selanjutnya kedua sub-problem tersebut akan
dikerjakan pada dua prosesor yang berbeda sehingga bisa dikerjakan secara simultan. Mekanisme
pembagian ini mungkin akan terus berlanjut sampai kedalaman tertentu. Prosesor utama (root processor)
mengatur alokasi sub-problem ke prosesor pekerja (worker processor). Begitu seterusnya akan
berlangsung sampai semua sub-problem yang muncul dapat diselesaikan. Kemudian solusi setiap sub-
problem akan dikirim oleh prosesor pekerja ke prosesor utama untuk digabungkan sehingga diperoleh
solusi problem utama. Algoritma ini akan diimplementasikan pada sistem jaringan komputer terdistribusi
berbasis C programming dengan parallel virtual machine.
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PENDAHULUAN

Berbagai masalah sains dan teknik seringkali iebih mudah diselesaikan bila
terlebih dulu dibuat model matematisnya. Sehingga dalam penyelesaiannya akan
melibatkan operasi-operasi aritmatik pada model yang terbentuk. Dalam banyak hal
metode komputasi numerik memegang peranan yang sangat penting dan telah mampu
memberikan solusi dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi.

Salah satu metode komputasi numerik yang akan dibahas disini adalah metode
integrasi numerik, untuk menghitung nilai pendekatan integral suatu fungsi pada
interval tertentu, dengan tingkat akurasi yang diinginkan. Perhitungan integral suatu
fungsi tidak selamanya dapat dilakukan secara analitik, sehingga perhitungan integral
secara numerik tetap diperlukan.

Metode-metode integrasi numerik yang ada, selalu membagi interval ke dalam
sub-sub-interval dengan iebar yang sama. Untuk itu daiam makalah ini akan dibahas
cara melakukan pembagian lebar sub-interval dengan memperhatikan perilaku iokal
dari fungsi.

Satu kunci pembuka perkembangan teknologi komputasi modern adalah
dengan dikembangkannya teknologi komputasi paralel. Komputasi paralel adalah
komputasi yang terdiri dari banyak proses dan setiap proses dapat dieksekusi secara
bersama-sama pada prosesor yang berbeda dan antar proses dapat saling berinteraksi.
Komputasi parale! akan memberikan kinerja lebih tinggi dengan cost yang rendah bila
dilakukan dengan perancangan algoritma paralel yang benar. Pada makalah ini juga
akan dibahas sekilas tentang komputasi paralel pada sistem jaringan komputer
berbasis C programming dengan parallel virtual machine.

INTEGRASI

Permasalahan yang dihadapi adalah menghitung nilai pendekatan integral suatu
fungsi pada interval [a,b]. Secara matematis dituliskan :

= \f(x)dx

Lebih jelas secara grafis ditunjukkan di bawah ini. Metode-metode yang ada selama
ini membagi interval menjadi sub-sub-interval dengan lebar yang sama. Permasalahan
muncul ketika membutuhkan solusi dengan ketelitian yang tinggi. Konsekuensinya,
lebar sub-interval harus kecil sehingga akan terdapat banyak sekali sub-sub interval.
Hal ini menyebabkan jumlah evaluasi integral menjadi sangat besar dan ini tidak
efisien. Kelemahan lain adalah galat tidak tersebar secara merata pada setiap
sub-interval. Perhatikan gambar-1 di bawah ini terlihat sub-sub-interval dengan lebar
yang sama.
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Gambar 1.

Untuk mengatasi masalah ini, ditawarkan suatu mekanisme adaptif, yang
menggunakan lebar sub-sub-interval tidak sama, tetapi disesuaikan dengan perilaku
lokal dari fungsi yang diintegralkan. Dengan cara ini akan diperoleh jumlah sub-sub-
interval yang minimal tetapi tetap mempertahankan akurasi yang diinginkan.
Jumlah evaluasi integral akan menjadi minimum sehingga waktu eksekusi akan lebih
cepat. Gambar-2 di bawah ini menggambarkan untuk grafik yang curam, lebar
sub-interval cukup kecil, sedang pada grafik yang landai, lebar sub-interval
lebih besar.

1 12! m i

Gambar 2.

Dari gambar-2 di atas nampak bahwa hanya ada m sub-interval dengan nilai m jauh
lebih kecil dari nilai n pada gambar-1, sehingga jumlah evaluasi integral akan
minimum, waktu komputasi akan lebih kecil tanpa mengurangi tingkat ketelitiannya.
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Mekanisme adaptif yang akan dilakukan didasarkan pada aturan trapesium, seperti
dijelaskan di bawah ini :
Misal nama fungsinya estimasi(f,a,b,z).

1. Menghitung integral sebagai berikut:

Gambar 3.

f(b)

= {b-a)-
(a) + 2f((a+b)/2)

Gambar 4.

2. Menghitung galat relatif: err = { |T3-T2| }/3.

3. Stopping criteria didasarkan pada galat dan lebar sub-interval, dengan melakukan
evaluasi terhadap nilai s dan h. Jika err < e maka T3 dapat diterima sebagai solusi
pada sub-interval yang bersangkutan. Jika (err > e) dan (h > h_min) maka T3
kurang akurat, berarti pembagian pada sub-interval tersebut perlu dilakukan lagi.
Selanjutnya problem tersebut di atas akan dipecah menjadi dua subproblem yang
masing-masing pada interval [a,(a+b)/2] dan [(a+b)/2, b] yaitu
estimasi(f,a,(a+b)/2,g/2) dan estimasi(f,(a+b)/2,b,s/2).
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DISAIN ALGORITMA PARALEL

Ada dua tipe algoritma paralel yaitu algoritma yang bersifat statis dan dinamis.
Dalam algoritma statis, jumlah proses yang terbentuk sudah pasti dan diketahui
sebelum dieksekusi, sedang algoritma dinamis, jumlah proses yang akan terbentuk
tidak diketahui sebelumnya, karena saat eksekusi bisa muncul proses baru tergantung
data yang dioperasikan dan akurasi yang diinginkan. Contohnya pada quick-sort dan
secara. umum pada paradigma devide and conquer. Pembahasan selanjutnya
adalah algoritma paralel dinamis yang didasarkan pada paradigma devide
and conquer. Dibawah ini dijelaskan paradigma devide and conquer :

void DaC(I:structure; O:structure) /* I sebagai input dan O sebagai output */

local S1,S2:structure;
local T1,T2: structure;
if SMALL(I,O) { return(ANSWER(I,O));}

else {
SPLIT_INPUT(I,S 1 ,S2) /* bagi problem ke dalam 2 sub-problem */

/* S1,S2 sub-structure dari input */
/* T1,T2 sub-structure dari output */

DaC(Sl,Tl); /* eksekusi pemanggilan DaC secara rekursif */
DaC(S2,T2); /* dikerjakan secara paralel */
/* akhir proses paralel */

COMBINE(T1,T2,I,O); /*menggabungkan solusi sub-problem unt*/
/* mendapatkan solusi main problem*/

Keterangan : SMALL menentukan apakah ukuran problem sudah cukup kecil
sehingga solusi dapat dihitung langsung. Jika ya, maka ANSWER akan langsung
menghitung hasilnya. Tetapi jika tidak, maka SPLIT_INPUT akan memecah input
awal I menjadi 2 input : S1,S2. Setiap pemangilan DaC secara rekursif, maka DaC
akan menghasilkan 2 sub-problem yang dapat dikerjakan secara simultan dan
akan menerima input Si serta memesan area memori untuk output Ti.
COMBINE menggabungkan solusi Ti, untuk mendapatkan solusi utama O.
Di bawah ini disajikan algoritma paralel integrasi numerik adaptif:
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void estimasi(f,a,b,e)
{

total_int =0; /* inisialisasi */
total_galat = 0;
h_min = (b-a)/500;

h = b-a;
t2 = h*{f(a)+f(b)}/2;
t3 = h * {f(a) + 2 f((a+b)/2) + f(b)}/4;
err = abs(t3-t2)/3;

/*mekanisme adaptif ditunjukkan dibawah ini*/
if (err>s) && (h>h_min) {

estimasi(f,a,(a+b)/2,e/2); /* problem dipecah menjadi */
estimasi(f,(a+b)/2,b,e/2); /* 2 sub-problem & dikerjakan */

} /* secara paralel */
else {

totalint = totalint +13; /*solusi memenuhi kriteria */
total_err = total_err + err; /* akurasi yang diinginkan */

catat_interval(a,b); /* dihitung total integral & galat */
} /* dicatat pula sub-intervalnya */

SEKELAS TENTANG KOMPUTASI PARALEL PADA PVM

Implementasi dari komputasi paralel telah muncul dua model utama yaitu
Massively Parallel Processing (MPP) dan Sistem Terdistribusi. MPP adalah
komputer dengan kemampuan yang tinggi, yang menggabungkan ratusan sampai
ribuan CPU dalam satu kabinet besar terhubung ke memori dengan kapasitas ratusan
Gigabyte dengan model pemrograman shared memory. Sistem Terdistribusi adalah
proses komputasi yang dieksekusi pada sekumpulan komputer yang terhubung dalam
suatu network dan digunakan secara bersama-sama untuk menyelesaikan satu
problem yang besar, dengan model .pemrograman message passing.

Komputasi pada Jaringan

Komputer yang tersedia pada suatu network mungkin dibuat oleh vendor yang
berbeda-beda atau dengan kompiler yang berbeda pula. Seorang programmer yang
akan memanfaatkan sekumpulan komputer dalam jaringan, maka akan dihadapkan
pada berbagai konflik sehubungan dengan heterogenitas tadi, seperti masalah
arsitektur, format data, kecepatan komputasi, load mesin dan load jaringan, yang
kesemuanya itu berbeda-beda.
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Walaupun banyak kesulitan yang disebabkan oleh heterogenitas, komputasi
terdistribusi menawarkan banyak keunggulan, diantaranya
• Dengan menggunakan hardware yang ada, biaya komputasi menjadi lebih murah.
• Performansi dapat dioptimalkan dengan penugasan setiap task ke arsitektur

yang cocok.
• Dapat menggali sifat dasar komputasi heterogenitas. Contoh menyediakan akses

ke data base yang berbeda atau akses ke prosesor tertentu untuk bagian aplikasi
tertentu yang hanya dapat dijalankan pada platform tertentu.

• Sumberdaya komputer virtual dapat berkembang secara bertahap.
• Pengembangan program dapat ditingkatkan dengan penggunaan lingkungan yang

ada. Programmer dapat menggunakan editor, kompiler, dan debugger yang
tersedia pada mesin-mesin lokal.

• Fault tolerance pada user level atau program level dapat diimplementasikan
dengan sedikit usaha pada aplikasinya atau letak sistem operasinya.

• Komputasi terdistribusi dapat mendukung kerjagabungan.
• Mengurangi contenti resource, penurunan biaya dan kemungkinan-kemungkinan

implementasi yang lebih efektif pada suatu aplikasi.

Sistem PVM.

Apa itu Parallel Virtual Machine .PVM adalah paket perangkat lunak yang
memungkinkan penerapan komputasi secara paralel pada suatu jaringan multi
komputer. Setiap prosesor memiliki memori lokal dengan address space terpisah-
pisah, dengan arsitektur komputer yang berbeda-beda tetapi semuanya dapat diakses
oleh program aplikasi melalui sebuah library yg berisi rutin-rutin interface pvm.

Di bawah ini ditunjukkan model komputasi paralel pada pvm, sebuah aplikasi
yang terdiri dari beberapa task. Setiap task mengerjakan sesuai datanya
masing-masing.

input &
partitioning

comp 1 * \ / comp 2

output Si
display

Gambar 5.
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Fungsi Utama PVM adalah pvm dapat mengelola jaringan komputer baik
homogen maupun heterogen sebagai sumberdaya yang terintegrasi, pvm merupakan
pemrograman paralel berbasis message passing dengan rutin-rutin yang dapat
menyembunyikan aspek-aspek tekriis dari jaringan yang dipakai.

Dibawah ini disajikan gambaran arsitektur heterogen dimana PVM dapat
dijalankan:

Cluster-1

Cluster-2

a
MPP

bridge/
router

I/I

pvm :
multiprogrammed
virtual machine

cluster-3

vector SC

Gambar 6.

PVM terdiri dari dua bagian, yaitu
1. Daemon dinamakan pvmd3 dan disingkat pvmd, adalah proses yang

mengeksekusi di balik layar, proses ini selalu menunggu adanya suatu
permintaan. Bagian ini ada dalam semua komputer, membuat virtual machine.
Sebagai contoh adalah program mail yang dijalankan dengan cara background
dan menangani semua surat elektronik yang datang dan keluar pada satu
komputer. contoh Iain adalah proses remote login, print manager dan lain-lain.

2. Library dari rutin-rutin interface PVM. Berisi daftar lengkap fungsi-fungsi
primitif yang dibutuhkan untuk kerjasama antar task-task dari suatu aplikasi.
Library ini berisi rutin -rutin untuk pertukaran pesan, membiakkan proses,
koordinasi task dan modifikasi virtual machine.
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Pola Pemrograman Paralel pada PVM

Komputasi paralel dapat didekati dengan 3 tinjauan dasar yaitu

a. Crowd Computation
Adalah model paling umum dan terdiri dari kumpulan proses yang saling

berhubungan sangat erat. Melakukan komputasi pada bagian-bagian yang berbeda
dari workload.
Contoh untuk pola ini adalah Model Master-Slave, seperti digambarkan
di bawah ini.

Master Mmnmnt™...-

slave

Gam bar 7.

Program master bertugas penyebaran proses (spawn proses), inisialisasi,
collection, display hasil dan mungkin display fungsi-fungsi waktu. Sedang
program slave bertugas melaksanakan komputasi yang sebenarnya, menerima
alokasi task/workload dari master baik secara statis maupun dinamis dan
melakukan komputasi task-task dari alokasi dirinya sendiri.

b. Tree Computation

Adalah pola pemrograman dimana proses disebar secara dinamis seperti tree.
Hubungan antar node sebagai hubungan parent-child. Cocok untuk aplikasi
dimana total proses yang akan terbentuk tidak diketahui sebelumnya. Biasanya
tree computation ini dipakai urituk algoritma-algoritma branch and bound, alpa
beta search dan algoritma recursive divide and conquer.
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parent

child

Gambar 8.

c. Hybrid Computation

Adalah model komputasi yang merupakan kombinasi model tree dan model
crowd. Model ini memiliki struktur penyebaran proses yang lebih bebas.

Gambar 9.

Tiga klasifikasi di atas dibuat berdasarkan hubungan proses, seberapa banyak
hubungan untuk komunikasi. Walaupun pada semua model di atas sangat mungkin
suatu proses melakukan interaksi dan sinkronisasi dengan yang lain. Selanjutnya
pemilihan model aplikasi sangat .bergantung pada struktur program paralel yang
paling cocok.
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Pembagian Beban Kerja

Lebih dikenal dengan istilah load balancing atau workload allocation.
Idenya jangan ada prosesor yang idle selama prosesor Iain bekerja. Dengan cara
seperti ini diharapkan terjadi keseimbangan beban kerja masing-masing prosesor,
waktu eksekusi akan lebih cepat. Tujuannya untuk lebih menekankan struktur proses
yang terjadi. Ada dua metode pembagian beban kerja berdasarkan pemisahan data
atau pemisahan fungsi, yaitu

- Data decomposition atau partitioning,
Task-task dioperasikan pada data yang berbeda Contoh pada penjumlahan vektor :
C[i..n]=A[i..n]+B[i..n] sementara'jumlah prosesor 4, maka alokasi setiap prosesor
n/4 elemen.

prosesor

Gambar 10.

' Function decomposition
Membagi work didasarkan pada operasi-operasi atau fungsi-fungsi yang berbeds.
Di bawah ini diberikan contoh suatu program simulasi disain dan pembuatan
pesawat terbang. Dimulai dari spesifikasi input tertentu, kemudian perhitungan
dilanjutkan pada fungsi-fungsi yang mendisain bagian-bagian pesawat seperti wing,
tail, bodi, rudder dll. Semua proses dapat dikerjakan secara paralel, karena fungsi
fungsinya berbeda-beda. Berikut bagan secara lebih lengkap.
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flight dynamics

control

atmosphere

tail

input data

Gambar 11.

PENGUKURAN DAN ANALISA

Parameter-parameter yang akan diukur dalam komputasi paralel ini adalah
speedup dan c/c ratio. Dengan menghitung speedup bisa diketahui efisiensi
penggunaan prosesor dan dengan menghitung c/c ratio dapat diketahui granularitas.

Speedup adalah perbandingan kecepatan eksekusi suatu program yang
dijalankan pada komputer paralel terhadap kecepatan eksekusi program tersebut pada
komputer sekuensial.

_ . Vp UTp Ts
Speedup=—= —=—

Vs MTs Tp

Efisiensi Penggunaan Prosesor, untuk memperoieh efisiensi yang tinggi,
usahakan agar semua prosesor dalam sistem digunakan secara optimal, tidak ada
prosesor yang idle selama prosesor lain bekerja.

Ep = Speedup / Z p
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Computation to communication ratio adalah perbandingan waktu komputasi
terhadap waktu komunikasi dalam komputer MIMD berbasis message passing.
c/c ratio adalah salah satu cara memprediksi kinerja dari komputer paralel.

c/c ratio = t_komp_par/ t_komu

Granularitas adalah jumlah operasi yang dilaksanakan sebelum sinkronisasi
berlangsung. Berdasarkan Granularitas, algoritma paralel dikategorikan dalam tiga
kelompok yaitu fine grain (lebih banyak komunikasi dari pada komputasi),
medium-grain (komputasi dan komunikasi seimbang) dan coarse-grain (lebih banyak
komputasi dari pada komunikasi), Ditunjukkan hubungan antara c/c ratio dengan
granularitas. Jika 0<c/cratio<l makafine grain, jika c/cratio=l maka medium grain,
sedang bila c/cratio>l maka coarse grain.

PENUTUP

Sebagai penutup dapat diketahui beberapa point penting diantaranya :

• Integrasi numerik dengan mekanisme adaptif merupakan pilihan terbaik untuk
mendapatkan hasil komputasi yang lebih akurat, dengan waktu komputasi yang
lebih cepat.

• Implementasi algoritma paralel pada sistem terdistribusi, harus memperhatikan
model komputasinya, model pemrogramannya, metode load balancing-nya.

• Algoritma paralel dapat dibangun dari algoritma sekuensial dengan
memperhatikan bagian-bagian yang bisa diparalelkan atau betul-betul create
algoritma baru.

• Performansi pemrosesan paralel, dapat dilihat dengan menghitung
speedup, c/c ratio.
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DISKUSI

M. BUNJAMIN

1. Dalam PVM, jenis komputer apa yang dipergunakan?
2. Software apa yang dipergunakan dalam jaringan?

M. SUJATMIKO

1. Semua jenis komputer dengan arsitektur yang berbeda, workstation, MPP, dan
superkomputer vektor.

2. Jaringan dengan software unix/Iinux berbasis C language ditambah library dari
PVM

M. SYAMSA A.

1. Bagaimana cara mengintegrasikan algoritma paralel berbasis transputer pada
PVM? Mohon penjelasan.

2. Sudahkah diperhitungkan botlle neck akibat data collision pada jaringan?

M. SUJATMIKO

1. Transputer digabungkan dalam jaringan dengan tambahan bridge/router,
selanjutnya dilakukan install PVM.

2. Data collision akan diatasi dengan sistem waktu acak. Bila terjadi collision maka
keduanya akan stop untuk sementara dan akan mengirim data kembali pada waktu
yang acak.

RENO ALAMSYAH

Apakah istilah "pemecahan bagian" mengacu kepada paralelisasi metode dan
paralelisasi sistem?

M. SUJATMIKO

Yang dimaksud dengan "pemecahan bagian" adalah untuk menunjukkan bagian dari
algoritma mana yang dapat diparalelkan. Dapat juga berarti pemecahan data untuk
dialokasikan pada prosesor yang berbeda dengan task yang sama, atau "rutin"/to£
untuk data yang sama dengan task yang berbeda.
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