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I. Abstak 
Banyak permasalahan yang terjadi dalam file sharing.Permasalahan tersebut melingkupi 

masalah seperti kecepatan transfer data,jarak topology data yang jauh,sumber yang hanya ada 

satu yang menyebabkan lambatnya mengambil data. 

Program yang di sebut torrent memudahkan kita untuk dapat mengunduh data dengan 

mudah dan jarak yang lebih dekat secara topology.Torrent memecahakan data menjadi bagian-

bagian yang lbh kecil sehingga data dapat di ambil dari berbagai sumber client yang ada. 

Untuk dapat mengerti cara kerja dari torrent maka kita perlu memahami beberapa hal 

seperti apa itu torrent lalu apa itu peer to peer.Kita juga perlu mengetahui hubungan peer to 

peer dengan graf dan juga tree. 

Graf dan tree merupakan bagian dari matematika diskrit yang perlu di ketahui untuk 

mengetahui topology dari jaringan yang akan kita lewati.Dengan mengetahui graf dan tree maka 

kita akan mengetahui juga jarak yang paling dekat dengan client lain sehingga proses transfer 

data dapat berlangsung lebih cepat. 

Transfer data merupakan hal yang sangat penting dalam jaman yang serba modern ini. 

Kecepatan transfer menjadi hal yang sangat penting bagi perpindahan data.Torrent merupakan 

salah satu program yang dapat memudahkan kita untuk berbagi data dengan cepat dan 

mudah.Dalam pembuatan program torrent kita perlu memahami peer to peer networking yang 

memanfaatkan graf dan tree. 
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III. Pendahuluan 
Makalah ini di buat untuk memenuhi tugas mata pelajaran matematika diskrit. 

Pemanfaatan matematika diskrit dalam kehidupan sehari-hari sangat lah banyak.Matematika 

diskrit ikut juga berperan dalam pengembangan teknologi informasi.Berdasarkan tugas yang 

diberikan maka saya mengambil tema besar pemanfaatan matematika diskrit dalam teknologi 

informasi.Secara spesifik saya akan membahas tentang penerapan matematika diskrit dalam 

torrent. 

Penerapan matematika diskrit yang dapat kita amati dari torrent berhubungan dengan 

graf dan tree.Torrent itu sendiri merupakan program yang menggunakan teknik peer to peer. 

Torrent merupakan pembagian data yang berbasis jaringan,data yang ada di ambil dari berbagai 

sumber yang terdekat dan termudah untuk di dapat sehingga membentuk sebuah jaringan 

untuk membagikan data. 

Jaringan yang terbentuk untuk membagi data dalam torrent dapat kita jelaskan dan 

dapat kita cermati dengan menggunakan graf dan tree. Data yang dibagikan dapat melalui 

berbagai jalan tetapi yang di perlukan adalah jalan yang paling singkat dan paling cepat,oleh 

karena itu graf dan tree di butuhkan untuk menentukan jalan yang paling singkat dan paling 

cepat. 

IV. Rumusan Masalah 
Transfer data umumnya mengambil dari satu sumber.Transfer data seperti ini memiliki 

banykanya masalah.Masalah pertama adalah jarak yang jauh dari sumber membuat pengiriman 

data menjadi lebih lama. Masalah berikutnya adalah bila sumber tersebut mengalami masalah 

maka proses pengiriman data tidak dapat berjalan karena data tersebut hanya ada di satu 

sumber.Pengiriman data yang lama juga menjadi permasalahan dalam berbagi data. 
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V. Dasar Teori 

a. GRAF 

Graf adalah cabang pelajaran matematika diskrit yang mempelajari 

hubungan antar titik.Graf adalah suatu himpunan benda yang disebut simpul yang 

terhubung oleh sisi atau busur.Simpul dapat kita sebut juga sebagai vertex atau juga 

node,sementara itu sisi biasa kita sebut sebagai edge sedangakan busur disebut 

sebagai arc.Graf biasanya di gambarkan dalam kumpulan titik yang dihubungkan 

oleh garis atau garis berpanah yang menunjukan arah dari jalur tersebut.Terdapat 

juga istilah loop yang berarti hubungan antara titik dan node 

Sebuah struktur graf bisa dikembangkan dengan memberi bobot pada tiap sisi. 

Graf berbobot dapat digunakan untuk melambangkan banyak konsep berbeda.Suatu 

graf melambangkan jaringan jalan maka bobotnya bisa berarti panjang jalan maupun 

batas kecepatan tertinggi pada jalan tertentu. Ekstensi lain pada graf adalah dengan 

membuat sisinya berarah, yang secara teknis disebut graf berarah atau digraf (directed 

graph). Digraf dengan sisi berbobot disebut jaringan. 

b. Pohon Biner 
Sebuah pohon biner adalah grafik asiklis yang terhubung maka setiap tingkatan 

dari sudut tidak lebih dari 3. Dalam pohon terdapat persis dua atau lebih simpul dengan 

tingkat satu daripada yang terdapat dengan tingkat tiga, tetapi bisa terdapat angka apa 

saja dari simpul dengan tingkat dua. Sebuah pohon biner berakar merupakan sebuah 

grafik yang mempunyai satu dari sudutnya dengan tingkat tidak lebih dari dua sebagai 

akar. 

Hutan dalam pohon merupakan kumpulan pohon yang saling lepas. Sebuah 

pohon biner dapat berarti sebuah sudut tunggal. 

Sebuah graf yang dibentuk dengan mengambil dua pohon biner, menambahkan 

sebuah sudut, dan menambahkan sebuah panah langsung dari sudut yang baru ke akar 

daris setiap pohon biner. 

c. Peer to peer 
Peer to peer adalah aplikasi arsitektur yang menghubungkan antar peers.Peers 

merupakan perangkat yang akan melakukan penerimaan atau pengiriaman data.Peers 

to peers file sharing merupakan perpindahan data yang dapat di lakukan antar 

perangkat.Kita dapat mengakses berbagai data yang di sediakan seperti music,film, dan 

yang lainnya.Perpindahan ini terjadi bila kita menggukana program software yang dapat 

membuat kita salong terhubung dengan perangkat lain sehingga kita dapat mengambil 

data yang dimiliki oleh perangkat lain. 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Graf_berarah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Digraf
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaringan_(matematika)&action=edit&redlink=1
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d. Torrent 
BitTorrent adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna komputer 

mendistribusikan data ke pengguna yang lainnya melalui Internet. Program ini 

dikembangkan oleh Bram Cohen dengan menggunakan bahasa program Python dan 

diperkenalkan pada konferensi CodeCon pada tahun 2002. Lisensi program ini, sejak 

versi keempat, tunduk pada BitTorrent Open Source License yang merupakan modifikasi 

dari Jabber Open Source License. 

Sebelum data didistribusikan, program BitTorrent akan menganalisa data 

tersebut dan seakan-akan membaginya menjadi pecahan-pecahan kecil. Semua 

informasi tentang ukaran asli dari dokumen dan berapa banyak pecahan yang terbentuk 

akan disimpan di dalam sebuah file jenis .torrent yang kecil dan mudah di-

download lewat Internet. Bagi pengguna komputer lainnya yang ingin mendapatkan file 

yang sama, mereka bisa menjalankan file .torrent tersebut dan secara cepat atau lambat 

dokumen yang sebenarnya bisa diperoleh tergantung jenis sambungan Internet yang 

digunakan. 

Karena BitTorrent sudah membagi dokumen tersebut menjadi pecahan yang 

kecil, bagi pengguna komputer yang belum mendapatkan dokumen secara lengkap 

tetap bisa membantu mendistribusikannya. Dengan cara ini, pemilik dokumen yang asli 

tidak harus mengirim seluruh isi dokumen tersebut kepada semua pengguna yang 

menginginkannya. Cara ini sangat bermanfaat bagi organisasi ataupun perkumpulan 

yang sering membagi dokumen yang berukuran besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Internet
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bram_Cohen&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Python_(bahasa_pemrograman)
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=CodeCon&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/2002
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VI. Pembahasan 
Salah satu solusi dari pemecahan masalah yang terdapat dalam rumusan masalah 

adalah menggunakan torent dalam file transfer sehingga jarak yang jauh dari sumber tidak 

menjadi masalah.Masalah ini dapat di selesaikan dengan cara data tersebut dibagi dengan client 

lain sehingga data yang tadinya hanya satu akan bertambah banyak.Data yang sudah dibagikan 

kepada client lain membuka peluang jarak untuk mengambil data menjadi lebih dekat. 

Secara topology jaringan jarak antar client bukan di ukur dari seberapa jauh tempat 

antar client tersebut.Dalam internet jarak antar client di hitung dari seberapa node yang perlu di 

di lalui untuk mencapai sumber tersebut.Tidak menutup kemungkinan bahwa dengan jarak yang 

dekat secara tempat merupakan jarak terjauh secara topology jaringan.Bila data semakin 

banyak dibagikan kepada client dengan cara peer to peer maka kita dapat mengakses data yang 

ada di client terdekat dengan kita,sehingga kita tidak perlu untuk langsung mengakses ke 

sumber data tersebut. 

Untuk contoh kasus bila kita ingin mengambil data yang sumbernya berada di Amerika 

selatan sementara kita berada di Indonesia,maka kita harus melewati 6 node untuk mencapai 

data tersebut.Tetapi bila data tersebut sudah dibagikan terlebih dahulu ke client yang berada di 

Afrika maka kita hanya perlu melewati 3 node saja untuk mendapatkan data tersebut. 

 Melalui file sharing menggunakan torrent maka kita memungkin kan data di capai 

dengan jarak yang lebih singkat.Hal ini juga berpengaruh terhadap kecepatan data yang akan di 

unduh. 
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Masalah lain yang dapat di selesaikan dengan menggunakan torrent adalah bila data 

dari sumber rusak ato hilang karena berbagai macam hal.Data yang sudah di bagikan kepada 

client lain tidak akan hilang,maka pengambilan data tidak akan bermasalah. 

Data semakin banyak tersebar di client maka akan semakin menguntungkan bagi client 

lain yang ingin mengunduh data tersebut.Bila data semakin banyak yang membagi maka akan 

semakin mundah mencari data yang paling dekat secara topology.

 
Program torrent memecah data menjadi bagian-bagian kecil yang diberikan penanda 

agar dapat di susun kembali menjadi data yang utuh.Data tersebut dapat di ambil dari berbagai 

macam sumber.Client dapat memberikan data dengan cara menjadi seeder sehingga data yang 

telah di pecah dapat di bagikan kepada client lain yang membutuhkan 

Hal ini menjadikan pengunduhan data menjadi lebih cepat.Data tersebut diambil dari 

banyak sumber sehingga dapat di cari sumber client yang paling dekat.Sehingga kita tidak 

bergantung pada satu client saja. 
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Berikut ini merupakan cara torrent bekerja 

 

VII. Kesimpulan 
Transfer data merupakan hal yang sangat penting dalam jaman yang serba modern ini. 

Kecepatan transfer menjadi hal yang sangat penting bagi perpindahan data.Torrent merupakan 

salah satu program yang dapat memudahkan kita untuk berbagi data dengan cepat dan 

mudah.Dalam pembuatan program torrent kita perlu memahami peer to peer networking yang 

memanfaatkan graf dan tree. 
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VIII. Daftar Pustaka 
http://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer  

tanggal akses 20/11/2014  23:38 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer_file_sharing 

tanggal akses 20/11/2014  23:36 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/BitTorrent 

tanggal akses 21/11/2014  20:36 

http://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Matdis/2013-2014/matdis13-14.htm 

tanggal akses 14/11/2014  23:36 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Graf_%28matematika%29 

tanggal akses 20/11/2014  23:36 

 

Munir,Rinaldi.2012.Matematika Diskrit.Bandung:Informatika 

http://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer_file_sharing
http://id.wikipedia.org/wiki/BitTorrent
http://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Matdis/2013-2014/matdis13-14.htm
http://id.wikipedia.org/wiki/Graf_%28matematika%29

