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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 General Purpose Graphics Processing Unit 

Peningkatan GPU sebagai general purpose computation meningkat pesat 

seiring dengan performa yang sangat baik untuk pemrograman paralel.  

General Purpose Graphics Processing Unit (GPGPU) merupakan paradigma 

komputasi heterogen yang semakin digunakan secara luas. Dalam general 

purpose (non-graphics) komputasi yang dijalankan di dalam kernel merupakan 

offload proses dari host CPU kepada GPU untuk meningkatkan kecepatan 

komputasi, throughput, ataupun performance-per-watt jika proses tersebut 

dijalankan di CPU (Lustig, Martonosi, 2013).  

2.2 Pemrograman Paralel 

Parallelism merupakan masa depan dari komputasi. Pengembangan 

mikroprosesor akan terkonsentrasi ke dalam penambahan jumlah core 

dibandingkan dengan meningkatkan performa dari satu core saja (Owens, 

dkk., 2008). Komputasi paralel adalah satu teknik komputasi untuk melakukan 

komputasi dengan memanfaatkan dua atau lebih komputer atau prosesor 

secara bersamaan. Dengan memanfaatkan lebih banyak prosesor, maka beban 

kerja yang perlu dilakukan dapat dibagi dan didistribusikan ke prosesor 

lainnya sehingga dengan beban kerja dapat dijalankan dengan lebih cepat 

(Masyhudi, 2012). 
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Tidak semua program dapat dijalankan secara paralel dan tidak semua 

program yang berjalan secara paralel dapat lebih cepat dibandingkan program 

yang berjalan secara sekuensial (Coffin, 1992). Karena itu, dalam 

menjalankan komputasi paralel adalah mencari bagian yang dapat 

diparalelkan, lalu memastikan running time program paralel lebih cepat 

dibandingkan dengan sekuensial. Beberapa hal yang harus diperhatikan di 

dalam proses paralel adalah, data dependency, load balance, dan concurrency.  

2.3 Squid Server 

Squid merupakan open source web caching proxy server. Salah satu 

keuntungan menggunakan squid adalah squid dapat menghemat bandwidth 

internet dan mengurangi waktu pengaksesan web (Wessels, 2004). Squid 

bekerja sebagai proxy maupun cache server. Squid menengahi segala koneksi 

internet antara jaringan lokal dan jaringan internet. Squid sebagai cache server 

bekerja dengan cara menyimpan konten balasan yang diterima dari internet 

untuk digunakan kembali ketika ada permintaan yang sama dari pengguna 

atau disebut juga sebagai web caching server.  
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Gambar 2.1 Posisi squid server. 

Sumber: Wessels (2004) 

Web caching mengacu pada tindakan menyimpan web resource tertentu 

(halaman web ataupun data lain) yang memungkinkan untuk digunakan lagi 

(Wessles, 2004). Sebagai contoh, Ani datang pertama sebagai pengguna 

warnet UMN, Ia membuka web berita dan beberapa forum, Karena jaringan 

warnet tersebut menggunakan squid sebagai cache server, squid menyimpan 

halaman HTML dan gambar JPEG yang Ani buka. Tidak lama kemudian Rudi 

datang dan juga membaca web berita dan forum yang sama dengan Ani, Pada 

saat Rudi mengakses web berita tersebut akan terbuka jauh lebih cepat karena 

konten yang diminta sudah disiapkan oleh squid. Keuntungan tambahan yang 

didapatkan dari penggunaan squid adalah akses Rudi tidak menggunakan 

bandwidth internet warnet tersebut untuk mengirimkan data yang sama seperti 

yang sudah pernah Ani akses sebelumnya. 
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Awalnya squid menggunakan ICP (internet caching protocol) untuk saling 

bertukar cache dengan squid lainnya. Namun dalam praktik nya, ICP 

menimbulkan latency yang tinggi dan congestion pada jaringan (Wessels, 

1998). Cache digest merupakan protokol terbaru yang digunakan squid untuk 

bertukar cache. Cache digest merupakan solusi dalam menanggapi latency dan 

congestion yang terjadi dalam menggunakan protokol ICP (Wessels, 1998).  

2.3.1 Cache Digest 

Cache digest menggunakan teknik yang bernama Summary Cache, yang 

pertama kali diteliti oleh Pei Cao (Cao, 2000). Ide dasar dari cache digest 

sendiri adalah dengan menggunakan algoritma Bloom Filter untuk 

merepresentasikan kumpulan dari cache. Bloom filter atau disebut dengan 

digest di dalam squid digunakan untuk mencari dan menentukan apakah cache 

ada dalam squid atau tidak (Hamilton, 1998). Sehingga squid tidak perlu 

mengirimkan request secara terus menerus untuk menanyakan kepemilikan 

cache. Cache digest menggunakan digest sebagai Bloom filter untuk 

mengecek representasi cache dari server squid lainnya yang terhubung. 

Sehingga squid hanya melakukan request ke server lain jika konten tersebut 

mungkin dimiliki oleh squid lain tersebut, dengan demikian maka akan 

mengurangi jumlah request untuk konten yang pasti tidak dimiliki oleh squid 

lain tersebut (Wessels, 2004). 

Digest yang digunakan oleh cache digest squid memiliki tiga variabel 

utama (Hamilton, 1998), yaitu: 
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a. Vektor (array 1-dimensi) sebanyak m bit yang terinisialisasi nilai 

0. 

b. Fungsi Hash, sebanyak k yang independen. 

c. Set dari key objek. 

Terdapat tiga proses utama yang terdapat pada cache digest. Proses 

pertama adalah add key, Proses add key adalah proses pembuatan cache 

digest. Proses kedua adalah proses query key, proses ini merupakan proses 

pencarian konten didalam cache digest untuk menentukan apakah data ada di 

dalam penyimpanan. Proses ketiga merupakan proses delete key, proses delete 

key merupakan proses penghapusan key yang sudah expired dari cache digest. 

Dari ketiga proses tersebut proses yang dapat dijalankan di dalam GPU secara 

paralel adalah proses add key, karena proses add key memenuhi syarat 

pemrograman secara paralel. Proses query key tidak dapat berjalan secara 

paralel karena proses tersebut bergantung pada request user. Pada proses 

delete key, proses juga tidak dapat berjalan secara paralel karena proses delete 

key berjalan bergantung pada waktu expired dari konten tersebut. 

Salah satu proses yang ada pada digest adalah proses pembuatan digest. 

Pada proses pembuatan digest, untuk menambahkan key dari suatu cache, key 

tersebut di-hash untuk mendapatkan alamat vektor. Setelah didapatkan alamat 

vektor hasil dari hash, kemudian alamat vektor tersebut di atur menjadi 1. 
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Gambar 2.2 Contoh Key 

2.3.1.1 Fungsi Hash Cache Digest 

Untuk menambahkan Uniform Resource Locator (URL) dan konten ke 

dalam digest terdapat urutan proses yang dilakukan oleh squid, yaitu: 

1) Menghitung 128 bit key dari HTTP method dan URL. 

Contoh ‘get http://www.w3.org/’ maka key nya adalah: 

 

2) Membagi key ke dalam N bagian (default 4 bagian). 

 

3) Setiap bagian tersebut di modulus ke dalam jumlah bit dari digest. 

 

Maka indeks vektor yang di atur adalah 

 

2.4 Bloom Filter 

Bloom filter diperkenalkan oleh Burton Howard Bloom pada tahun 1970 

yang merupakan sebuah struktur data probabilistic yang tersusun dan 
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digunakan untuk menentukan kepemilikan objek atas suatu set data (Bloom, 

1970). Bloom filter mengeluarkan hasil objek mungkin ada dalam set yang 

memungkinkan terjadinya false positive namun tidak pernah mengembalikan 

nilai false negative. 

 

Gambar 2.3 Ilustrasi Cara Kerja Bloom Filter 

Sumber: (http://en.wikipedia.org/wiki/Bloom_filter) 

Dalam membuat filter, Jika terdapat string X, bloom filter menghitung 

fungsi hash dari string X tersebut sebanyak k fungsi hash yang akan 

mengembalikan nilai hasil hash dari satu sampai m (jumlah vektor array satu 

dimensi). Lalu nilai hasil hash tersebut menjadi indeks dari array yang 

kemudian digunakan bloom filter untuk men set array tersebut menjadi satu. 

Prosedur yang sama dilakukan secara berulang kepada string yang lain dalam 

membentuk suatu set filter (Dharmapurikar, 2003).  
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Gambar 2.4 Ilustrasi Proses pembuatan bloom filter dengan menggunakan 

20bit array dan empat fungsi hash 

Sumber: Costa (2009) 

Algoritma Bloom filter banyak digunakan untuk data set berjumlah besar, 

termasuk kamus, database, aplikasi networking, dan filtering. Bloom filter 

termasuk ke dalam membership tes yang hemat tempat dan efektif (Ma, 2011). 

Pada squid, algoritma bloom filter digunakan untuk pembuatan dan pencarian 

cache di dalam digest (Ma, 2011).  

2.4.1 BloomGPU 

BloomGPU merupakan offload proses dari Bloom filter ke GPU secara 

paralel dengan menggunakan bahasa pemrograman CUDA yang dilakukan 

oleh Costa dkk (Costa, Laruo B, dkk., 2009). Hasil proses offload yang 

dilakukan, optimalisasi yang didapatkan antara pengerjaan Bloom filter di 

CPU secara serial dan pengerjaan secara paralel di GPU berkisar diantara 1.7 

kali sampai 3.5 kali lebih cepat untuk batch file yang besar (bergantung pada 

besar key dan format input data). 
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Gambar 2.5 Percepatan GPU terhadap CPU antara key kecil dengan 

key besar. 

Sumber: Costa (2009). 

2.5 OpenCL 

OpenCL (Open Computing Language) merupakan standar bahasa 

pemrograman yang digunakan untuk pemrograman multi-platform heterogen 

(Munshi, 2011). Bahasa OpenCL-C API (Application Programming Interface) 

digunakan di dalam kernel (fungsi untuk menjabarkan proses yang dilakukan 

secara paralel) dan bahasa C yang digunakan untuk mendefinisikan kernel 

tersebut (Munshi, 2011).  

Walaupun latar belakang OpenCL merupakan General Purpose 

Computing on Graphic Processing (GPGPU) dan menyerupai bahasa CUDA 

dari NVIDIA, OpenCL menjadi bahasa pemrograman yang universal untuk 
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pemrograman heterogen processing device seperti GPU, CPU, dan Digital 

Signal Processing (Karini, 2010).  

OpenCL mendefinisikan dua fungsi utama yaitu host dan kernel, selain itu 

OpenCL juga menyediakan abstraksi model perangkat keras dari device. Di 

dalam OpenCL, host berfungsi untuk mengkoordinasikan eksekusi dari satu 

atau banyak device / kernel yang digunakan (Howes, 2013).  

 

Gambar 2.6 Abstraksi Arsitektur Host untuk Device / Kernel 

Sumber: Howes (2013) 

Karena latar belakang inilah maka bahasa pemrograman inilah yang dipilih 

untuk dalam menjalankan cache digest secara paralel sehingga nantinya tidak 

terbatas pada platform GPU tertentu saja. 
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