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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metodologi Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Studi Literatur 

Tahap awal di dalam penelitian ini adalah melakukan studi 

mengenai referensi-referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan 

penelitian, seperti pembuatan host dan kernel di OpenCL, Algoritma 

Bloom filter paralel, dan struktur arsitektur dari program squid. 

2. Perancangan dan Pembangunan Algoritma Cache Digest Paralel 

Perancangan dan pembangunan algoritma cache digest paralel 

dilakukan dengan merancang host dan kernel program untuk 

pembuatan cache digest secara paralel yang independen. 

3. Uji Coba dan Evaluasi 

Melakukan uji coba terhadap aplikasi disertai dengan evaluasi hasil 

yang didapatkan. Uji coba ini bertujuan untuk mencari kesalahan 

pemrograman yang ada pada pembuatan aplikasi tersebut dan 

memastikan proses di GPU tidak saling berinterferensi dengan proses 

yang berada pada CPU. Sehingga masing-masing proses berjalan 

secara independen. Untuk itu sebelum proses pembuatan cache digest 

berjalan diberikan delay selama 10 detik untuk memastikan proses 

tidak terganggu dengan proses start up di dalam squid. 
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4. Pengujian 

Pengujian dilakukan dengan cara melakukan proses pengolahan 

cache digest dengan urutan pengetesan cache digest dilakukan di CPU 

terlebih dahulu lalu di GPU dan terbagi untuk jumlah cache tertentu.  

3.2 Algoritma Cache Digest 

Pada proses pembuatan Digest di dalam squid, Terdapat tiga proses utama 

yang dijalankan oleh squid. Proses pertama adalah proses tes key konten yang 

didapatkan dari setiap URL / konten. Proses kedua adalah proses hash key 

dimana key yang lolos dari tes akan di hash untuk mendapatkan nilai yang 

dijadikan indeks alamat array digest untuk konten tersebut. Proses ketiga 

adalah proses set digest dimana digest dengan alamat tertentu diset menjadi 1. 

Input : Key (URL yang sudah di md5), flag 

entry, Digest 

Output : Digest yang sudah dimodifikasi 

1. Set Count = Jumlah Cache 

Repeat 

2. If Testkey() = 1 do Hashkey and Set Digest 

End if 

3. Next Key 

Until key ends 

 

Analisis Perbandingan ..., Rizky Prananda,FTI UMN 2014



Keterangan: 

1. Count = Jumlah Key yang ada pada memory 

2. Jika key lolos melewati test key maka key di hash dan dimasukkan 

ke dalam digest. 

3. Mengambil key selanjutnya. 

Pada Proses Tes Key ini ada beberapa flag yang harus dites sebelum objek 

tersebut dimasukkan ke dalam digest. 

Input : Entry Flag (Cacheable, Private, 

Negative, Store Status, Length, Max Size) 

Output : 1 = Addable, 0 Not 

 

1. If key != cacheable do return 0 

End if 

2. If key = private do return 0 

end if 

3. If key = negative do return 0 

end if 

4. If key = release do return 0 

end if 

5. If store = full & key length = too long do 

return 0 

end if 
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6. If objek > max do return 0 

end if 

7. return 1  

Keterangan: 

1. Apakah Flag key sama dengan flag Cacheable, Cacheable yang 

dimaksud merupakan tipe data yang di-cache oleh squid. 

2. Apakah Flag key sama dengan flag private, private yang dimaksud 

merupakan apakah data tersebut private atau tidak. 

3. Apakah Flag Key sama dengan flag Negatif, Negatif yang 

dimaksud merupakan kondisi data corrupt atau tidak. 

4. Apakah Flag key sama dengan flag release, Release yang 

dimaksud merupakan objek tersebut masih tersimpan di dalam 

memori atau tidak. 

5. Apakah store digest penuh dan key terlalu panjang. 

6. Apakah digest sudah sampai batas maksimal? 

 

Setelah menjalankan proses tes key, proses selanjutnya adalah proses 

hashing key. Proses hashing ini bertujuan untuk mendapatkan hasil key yang 

sudah ter-hash. 

 

Input : Key, Mask Size 

Output : hashed key 
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1. Set Bit Count = masksize * 8 

2. Copy key to Temp Key 

3. Set Hashkey[0] = htonl(temp_key[0])% bit 

count 

4. Set Hashkey[1] = htonl(temp_key[1]) % bit 

count 

5. Set Hashkey[2] = htonl(temp_key[2]) % bit 

count 

6. Set Hashkey[3] = htonl(temp_key[3]) % bit 

count 

7. return Hashkey 

Keterangan: 

1. Bit Count merupakan jumlah bit yang digunakan hash 

2. Copy key ke temp key dan dibagi ke dalam 4 bagian 

3. Menghitung hashkey[0] 

4. Menghitung hashkey[1] 

5. Menghitung hashkey[2] 

6. Menghitung hashkey[3] 

 

Jika hashkey sudah didapatkan, maka proses selanjutnya adalah proses set 

digest 

 

Input : digest, hashkey [] 

Output : Digest 
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1. Set digest[hashkey[0]>>3] |=  1<<hashkey[0] 

2. Set digest[hashkey[1]>>3] |=  1<<hashkey[1] 

3. Set digest[hashkey[2]>>3] |=  1<<hashkey[2] 

4. Set digest[hashkey[3]>>3] |=  1<<hashkey[3] 

 

Keterangan: 

Pada proses set digest, array digest tertentu diset sesuai hasil dari or digest 

right shift hashkey. Hasil merupakan digest yang sudah ditambahkan oleh 

konten baru. 

Pada Gambar 3.1 terlihat alur proses pembuatan cache digest. Program 

berjalan dengan menerima input cache digest dan key, Proses ASSERT (cd && 

key) merupakan proses untuk mengecek cache digest dan key tidak bernilai 

null. Setelah itu key dilakukan proses Hash untuk mendapatkan nilai Hash 

sebagai acuan untuk menentukan nilai pada cache digest. Setelah itu cache 

digest ditentukan nilainya dalam proses CBIT_SET (). 
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Gambar 3.1 Cache Digest Source Code 

3.3 Algoritma Cache Digest Paralel 

Proses tes key dan hash key dapat dijalankan secara paralel, hal ini dapat 

dilakukan karena tidak ada data dependency pada kedua proses tersebut. Akan 

tetapi proses set digest tidak dapat dilaksanakan secara paralel bersamaan 

dengan proses tes key dan hash key karena terbentur masalah locking dalam 

memori penyimpanan ya, namun proses tersebut dapat di paralel setelah 
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mendapatkan seluruh hasil dari proses hash key. Oleh karena itu proses cache 

digest terbagi ke dalam dua kernel, yaitu kernel hash yang berisikan proses tes 

key dan hash key dan kernel setdigest yang berisikan proses set digest. 

Input  : Key, Flag, Digest 

Output : Digest 

1. do hash(key, flag) in Paralel 

2. do setdigest(digest) in paralel 

Keterangan: 

1. Pada proses hash (key, flag) key dites apakah bisa masuk ke dalam 

digest. Setelah itu key di-hash dan akan menghasilkan nilai digest 

untuk tiap key. 

2. Pada proses setdigest digest yang didapatkan dari proses hash di 

satukan dengan proses bitwise or. 

 

Gambar 3.2 Cache Digest Proses Paralel 

Pada Gambar 3.2, Proses cache digest secara paralel dijalankan di 

dalam fungsi docl (), namun sebelumnya data yang akan diolah 

dalam proses docl () di inisialisasikan di dalam fungsi inits (). 
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Fungsi inits () juga berisikan inisialisasi device yang akan 

digunakan untuk memproses proses pembuatan cache digest. 

Inisialisasi device dilakukan seperti pada Gambar 3.3. Pertama host 

akan mencari device GPU. Jika device GPU tidak ditemukan maka 

program akan berjalan pada CPU. Setelah proses selesai, selanjutnya 

data yang ada di dalam GPU akan dilepaskan dengan proses release 

(). Pada proses release () memori yang digunakan OpenCL di 

hapus.  

 

Gambar 3.3 Algoritma Pilih Device 

 Algoritma pilih device pada Gambar 3.3 digunakan untuk 

memastikan bahwa kernel berjalan pada device yang ditentukan 

(GPU). Sehingga proses yang berjalan pada GPU tidak akan saling 

berinterferensi dengan proses yang sedang berjalan pada CPU. 
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Gambar 3.4 Ilustrasi Proses Hash 

Pada Gambar 3.4 menunjukkan proses hash yang berjalan di dalam 

kernel secara paralel. Setiap kernel memproses key dan menghasilkan 

array digest. Key yang didapat akan dibagi ke dalam empat bagian, lalu 

keempat bagian tersebut di hash untuk mendapatkan alamat array digest 

yang akan di set nilainya. 
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Gambar 3.5 Ilustrasi Set Digest Paralel 

Pada Gambar 3.5 menunjukkan proses XOR dari setiap digest yang 

didapatkan dalam proses hash. Setiap kernel melakukan proses XOR dari satu 

nilai array kolom digest. 

4.4 Metode Pengujian 

Program yang sudah dibuat dijalankan pada komputer dengan spesifikasi 

sebagai berikut: 

CPU:  

 Prosesor  : Intel ® Core ™ i7-2670QM @ 2.20GHZ(8 

CPU) 

 Sistem Operasi : Ubuntu 12.4 
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 Perangkat Lunak : GCC  

GPU: 

 Mesin    : Radeon ™ 6490M 

 Core   : 160 

 Prosesor Clock : 800Mhz 

 Perangkat Lunak : GCC dan OpenCL SDK 1.0 

 

Dengan setelan cache digest sebagai berikut: 

- Store Cache Size   : 10 Gb 

- Max Cache Size  : 4 Mb 

 

Setelah berhasil melakukan pembuatan algoritma cache digest secara 

paralel, langkah selanjutnya adalah pengujian kecepatan waktu tunggu 

proses dari kedua algoritma serial dan paralel.  

 

4.5 Skenario Pengujian 

Pengujian yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian diurutkan 

sebagai berikut: 

1. Mendapatkan Jumlah Cache yang di inginkan 

Pada tahap awal pengujian, pengumpulan jumlah cache yang 

diinginkan didapatkan dengan cara manual (Browsing). Hal ini 

dipilih karena untuk mendapatkan data sesuai dengan kondisi 
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pemakaian normal. Jumlah cache yang didapatkan sebanyak 10000 

cache.  

2. Pengujian Waktu building Cache Digest 

Pengujian ini dilakukan dengan cara mematikan proses squid 

secara keseluruhan lalu menjalankan kembali. Pada proses ini 

pengujian dilakukan sebanyak 5 kali dengan pembagian pengujian 

jumlah cache mulai dari 10, 100, 250, 500, 750, 1000, 2500, 5000, 

7500, 10000. 

3. Pengujian Waktu Rebuilding Cache Digest 

Pengujian ini dilakukan dengan cara menunggu proses squid 

melakukan proses rebuild cache digest yang sudah terjadwal secara 

default setiap satu jam sekali. Pada proses ini pengujian dilakukan 

sebanyak 5 kali dengan pembagian pengujian jumlah cache mulai 

dari 10, 100, 250, 500, 750, 1000, 2500, 5000, 7500, 10000. 
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