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1. Jelaskan arsitektur, kelebihan dan kekurangan suatu aplikasi berbasis sistem multitier 

menggunkan: 

a. RMI 

 arsitekturnya: 

 RMI server biasanya akan membuat beberapa remote obyek dan  referensi-nya yang 

dapat diakses oleh RMI client menggunakan suatu URL dan menunggu RMI client 

meminta ke server.   

 Sedangkan RMI client akan membuat koneksi ke server dan meminta pemanggilan ke 

beberapa remote obyek berdasarkan referensi yang diterimanya. 

 RMI client akan menggunakan remote obyek sebagai lokal obyek. 

 Setiap remote obyek yang dibuat oleh RMI server  didaftarkan terlebih dahulu ke 

dalam RMI registri, agar ketika client membutuhkannya dapat meminta dengan 

mudah ke RMI registry. 

 
 Kelebihan 

 Implementasi RPC dengan Java. 

 Meng-handle marshaling data di seluruh jaringan. 

 Transfer Java objek.. 

 Tidak perlu adanya IDL (Interactive Data Language; software ideal  untuk keperluan 

analisis data, visualisasi, dan pengembangan aplikasi lintas platform/ Interface 

Definition Language). 

 Memungkinkan object yang berjalan di satu JVM (Java Virtual  Machine) untuk 

memanggil suatu metode dari satu objek yang running di JVM yang lain. 

 RMI memungkinkan komunikasi remote antar program JAVA. 

 Kekurangan 

 RMI tidak memiliki konsep layanan. 

 Objek server yang ditulis dengan RMI java memiliki performance yang kurang 

karena batasan penggunaan JVM (Java Virtual Machine). 

 Batas antar masing-masing layer disusun oleh interface dan protokol tertentu. 

 Tiap layer bersifat independen terhadap layer lainnya. 

 RMI tidak bisa digunakan jika kelas-kelas RMI tidak akan diijinkan untuk di-load. 

 Kode program 

 Sudah ada tinggal ngeprint aja.. 
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b. EJB : Secara singkat Enterprise Java Bean merupakan komponen software server-side yang 

menyederhanakan proses pembuatan komponen aplikasi terdistribusi untuk skala 

enterprise. Pada dasarnya Enterprise Java Bean bukanlah merupakan suatu produk jadi 

tetapi merupakan spesifikasi atau blueprint teknologi untuk komponen software yang 

menjadi bagian dari teknologi J2EE. 

 arsitekturnya: 

 
 Kelebihan 

 Teknologi EJB merupakan standar teknologi dan spesifikasi yang telah disetujui 
oleh industri dunia. Oleh karena itu hal ini sangat menguntungkan berbagai 

industri terkait, baik yang mendayagunakan EJB maupun vendor yang 

menyediakan jasa development atau tool pendukung EJB 

 Portabilitas yang tinggi. Spesifikasi EJB dipublikasikan secara umum dan tersedia 
gratis sehingga banyak vendor yang mengerti arsitektur EJB dengan baik dan 

akibatnya memunculkan banyak vendor application server untuk EJB maupun 

developer aplikasi EJB. 

 Rapid application development. Aplikasi dapat dibuat lebih cepat karena layanan 
atau kemampuan middleware yang rumit dapat diperoleh dari application server. 

 Kekurangan dan Kode program 

 Sudah ada tinggal ngeprint 

 

c. CORBA 

 arsitekturnya: 

Sebuah permintaan (request) yang dikirimkan suatu client ke suatu object implementation 

akan melewati ORB. Dengan ORB, yang terdiri dari interface, suatu client dapat 

berkomunikasi dengan object implementation tanpa adanya batasan platform, teknologi 

jaringan, bahasa pemrograman, dan letak objek. Dengan menggunakan ORB, objek client 

bisa meminta sebuah method pada sebuah object server yang bisa saja terdapat dalam satu 

mesin maupun jaringan yang berbeda. ORB menerima panggilan dan menemukan objek 

yang bisa mengimplementasikan permintaan, mengirim parameter, invoke method, dan 

mengembalikan hasil yang diperoleh. Objek-objek CORBA dispesifikasikan menggunakan 

interface, yang merupakan penghubung anatara client dan server. Interface Definition 
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Language (IDL) digunakan untuk mendefinisikan interface tersebut. IDL menentukan tipe-

tipe suatu objek dengan mendefinisikan interface-interface objek tersebut. Sebuah 

interface terdiri dari kumpulan operasi dan parameter operasi tersebut. IDL hanya 

mendeskripsikan interface, tidak mengimplementasikannya. Meskipun sintaks yang dimiliki 

oleh IDL menyerupai sintaks bahasa pemrograman C++ dan Java., perlu diingat, IDL bukan 

bahasa pemrograman. CORBA mendefinisikan IIOP (Internet Inter-ORB Protocol) untuk 

mengatur bagaimana objek berkomunikasi melalui jaringan. IIOP merupakan open protocol 

yang berjalan diatas TCP/IP. Pada Java, CORBA merupakan pelengkap untuk menyediakan 

framework distribusi objek, services pendukung framework itu, dan kemampuan antar 

operasi dengan bahasa pemrograman lainnya. CORBA untuk client-server menggunakan 

protokol  IIOP (Internet InterORB Protocol) untuk komunikasi antara server dan klien. 

 
Skeletons adalah bagian kode yang dibangin pada kode implementasi server pada 

antarmuka (interface). Stub adalah bagian kode yang membuat antarmuka (interface) dapat 

diakse (available) oleh klien.Java menyediakan ORB (Object Request Broker) yang 

mendukung teknologi CORBA. 

 

 Kelebihan : 

 Dapat menangani keberagaman lingkungan antara klien dan server (dapat 

diimplementasikan pada bahasa pemrograman yang berbeda). 

 CORBA adalah dapat diimplementasikan dengan sembarang bahasa pemrograman. 

 CORBA terdiri dari beberapa mekanisme dimana RMI dapat termasuk di dalamnya. 

 Kekurangan dan Kode program 

 Sudah ada tinggal ngeprint 

 

d. Web 

 arsitekturnya: 

Arsitektur Website adalah suatu pendekatan terhadap desain dan perencanaan situs yang, 

seperti arsitektur itu sendiri, melibatkan teknis, kriteria estetis dan fungsional. Seperti 

dalam arsitektur tradisional, fokusnya adalah benar pada pengguna dan kebutuhan 
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pengguna. Hal ini memerlukan perhatian khusus pada konten web, rencana bisnis, 

kegunaan, desain interaksi, informasi dan desain arsitektur web. Untuk optimasi mesin 

pencari yang efektif perlu memiliki apresiasi tentang bagaimana sebuah situs Web terkait 

dengan World Wide Web 

 

 
 

 Kelebihan 

- Hanya sekali install di server, maka dapat digunakan oleh banyak client 

- Interoperabilitas lebih tinggi 

 Kekurangan 

- Tergantung pada bandwidth  maupun QoS yang ada 

 

 Kode program 
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e. AJAX 

 arsitekturnya: 

AJAX menggunakan arsitektur pemrograman  tersebut pada aplikasi Web. Daripada 

memberikan sebuah halaman penuh pada  server dan mendapatkan pula sebuah halaman 

penuh sebagai hasil operasi, AJAX mengijinkan kita untuk mengirimkan request dalam 

ukuran yang lebih kecil pada server. Halaman yang terpakai hanya termodifikasi untuk 

menampilkan hasil, bukan tergantikan dengan sebuah halaman baru.  

Faktor penting yang lain dari arsitektur AJAX adalah request dan response dijalankan secara 

asinkron : AJAX tidak melarang user untuk melakukan proses lain pada halaman yang 

dipakai. User dapat mengisi dan menggunakan area lain pada halaman, sedangkan AJAX 

bekerja pada background. 

 
 Kelebihan 

 Penggunaan bandwidth: Karena konten HTML dari halaman web dilakukan oleh 

browser itu sendiri (menggunakan JavaScript yang merupakan bahasa 

pemrograman client-side), maka halaman web yang dibuat menggunakan AJAX 

dapat di-load relatif lebih cepat. Selain itu, karena tidak perlu adanya refresh untuk 

menampilkan data yang lebih barn, maka bandwidth yang diperlukan untuk 

menampilkan informasi melalui halaman web akan lebih sedikit dibandingkan jika 

tanpa menggunakan AJAX. 

 Pemisahan antara data, format, style, dan fungsi: Keuntungan lain dari AJAX 

adalah pendekatan AJAX membuat programmer untuk memisahkan antara metode 

dan format yang digunakan untuk penyampaian informasi melalui web. Penyusun 

halaman web yang dipisahkan antara. lain: 

 Data mentah yang akan ditampilkan yang biasanya dibuat dalam format XML 
atau bisa juga diletakkan di database server-side. 

 Format atau struktur halaman web. Biasanya dibuat menggunakan HTML atau 

XHTML yang kemudian diolah menggunakan Dynamic Manipulation di DOM. 

 Elemen style halaman web. Bagian ini mendeskripsikan bagaimana tampilan 
halaman web, dari mulai font hingga metode penampilan gambar. Style ini 

biasanya di-embed ke halaman web atau direferensikan melalui file .css 

(cascading style sheet). 
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 Kekurangan 

 Integrasi browser: Karena konten halaman menganut prinsip asinkron, di mana 
data bisa di-update tanpa halaman di-refresh, maka perubahan tampilan tidak 

tercatat di bagian history dari browser. Jadi ketika Anda mengklik tombol Back, 

yang muncul bukan tampilan seperti sebelum mengeksekusi kode AJAX, namun 

malah halaman sebelumnya. 

 Kekurangan lainnya adalah kesulitan bagi seorang user untuk melakukan 
bookmark/ favorite pada bagian tertentu dari halaman web. 

 Waktu respon yang kemungkinan bisa membingungkan user yang tidak 

berpengalaman menggunakan aplikasi AJAX. Jika setting waktu respon tidak 

tepat, user bisa mengira halaman yang diaksesnya sedang hang. 

 Search engine optimization: Karena konten di-generate menggunakan JavaScript, 
search engine tidak bisa mengindeksnya sehingga mengurangi efektivitas halaman 

ditinjau dari SEO. 

 Terlalu mengandalkan JavaScript: AJAX menggunakan JavaScript, yang kadang 
diimplementasikan secara berbeda di berbagai browser atau verse tertentu dari 

sebuah browser. Karena. itu sering kale sebuah website yang mengandung 

JavaScript harus dites menggunakan berbagai jenis browser untuk memastikan 

tampilannya tidak ada yang salah, begitu juga dengan AJAX. Namun mengingat 

browser sekarang seperti Mozilla dan IE 7 menggunakan lapisan abstraksi semisal 

JavaScript Framework, maka kekurangan ini sepertinya bisa ditanggulangi di 

masa depan. 

 Alat bantu pemrograman berupa IDE (integrated development environment) untuk 
JavaScript sangatlah jarang dan langka. Anda bisa menggunakan beberapa tool, 

seperti Firebug, IE Developer toolbar, dan Venkman. 

 Termasuk kelemahan JavaScript adalah apabila user men-disable JavaScript di 

browser-nya, maka AJAX tidak akan bisa digunakan. 

 Web analytics: Berbagai solusi web analytic biasanya memiliki anggapan bahwa 
sebuah halaman barn di-loading tiap kali konten di-update ke user. Mengingat 

AJAX mengubah para-digma seperti ini, maka programmer harus meng-atur 

peletakan kode web analytic sehingga proses tracking akan lebih baik. 

 Kode program 
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f. Web Service 

 arsitekturnya: 

 

 Service Provider: Berfungsi untuk menyediakan layanan/service dan mengolah 
sebuah registry agar layanan-layanan tersebut dapat tersedia. 

 Service Registry: Berfungsi sebagai lokasi central yang mendeskripsikan semua 

layanan/service yang telah di-register. 

 Service Requestor: Peminta layanan yang mencari dan menemukan layanan yang 

dibutuhkan serta menggunakan layanan tersebut. 

Secara umum, web service memiliki tiga operasi yang terlibat di dalamnya, yaitu: 

 Publish/Unpublish: Menerbitkan/menghapus layanan ke dalam atau dari registry. 

 Find: Service requestor mencari dan menemukan layanan yang dibutuhkan. 

 Bind: Service requestor setelah menemukan layanan yang dicarinya, kemudian 
melakukan binding ke service provider untuk melakukan interaksi dan mengakses 

layanan/service yang disediakan oleh service provider 

 Kelebihan 

 Web Service mempunyai sifat interoperability sehingga bisa diakses oleh aplikasi yang 

berjalan pada platform yang berbeda-beda. 

 Web Service menggunakan standar dan protocol terbuka pada Internet. 

 Dengan menggunakan HTTP atau SMTP, Web Service bisa menembus pengamanan 

firewall suatu organisasi tanpa mengubah konfigurasi firewall. 

 Web Service memungkinkan fungsi-fungsi pada banyak perangkat lunak di Internet 

untuk dipadukan menjadi satu Web Service baru. 

 Web Service memungkinkan penggunaan ulang layanan dan komponen. 
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 Web Service bersifat loosely-coupled terhadap client. 

 

 Kekurangan 

 Web Service termasuk layanan yang masih baru sehingga fitur standar seperti transaksi 

belum ada atau kalaupun ada masih belum sebaik fitur yang sama pada distributed 

computing open standard yang sudah ada sebelumnya seperti CORBA. 

 Unjuk kerja Web Service masih kurang baik dibandingkan dengan unjuk kerja distributed 

computing lain seperti RML, CORBA atau DCOM yang sudah ada lebih dahulu 

 

 Kode program 

g. MVC 

 arsitekturnya: 

 
Model-View-Controller (MVC) adalah sebuah metode untuk membuat sebuah aplikasi 
dengan memisahkan data (Model) dari tampilan (View) cara bagaimana memprosesnya 
(Controller). Dalam implementasinya kebanyakan framework dalam aplikasi website adalah 
berbasis arsitektur MVC. 
 

Arsitektur Model-View-Controller adalah sebuah pola yang terbukti membangun 

proyek secara lebih efektif. Hal itu dilakukan dengan memilah komponen antara 

Model, View dan Controller pada bagian – bagian dalam proyek. 

Aplikasi apapun, bagian dalam kode yang sering mengalami perubahan adalah 

bagian user interface. User interface adalah bagian yang paling terlihat oleh user dan 

bagaimana ia berinteraksi dengan aplikasi, membuatnya menjadi titik fokus 

pengubahan berdasar kemudahan penggunaan. 

Business-logic yang rumit pada user-interface membuat pengubahan pada user 

interface menjadi lebih kompleks dan mudah terjadi kesalahan. Perubahan pada satu 

bagian memiliki potensi keterkaitan dengan keseluruhan aplikasi 

 

Pola MVC menyediakan sebuah solusi terhadap permasalahan tersebut dengan 

membagi aplikasi menjadi bagian – bagian tersendiri, Model, View dan Controller, 

memisahkan antar bagian tersebut dan membuat tata interaksi diantaranya. 
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 Kelebihan 

 Standarisasi prose pengembangan 

 pengembangan dapat berfokus pada masalah tertentu 

 tidak ada lagi pekerjaan yang redundansi 

 meningkatkan produktivitas 

 Kekurangan 

 Batasan pada fungsionalitas dan sebagainya 

 Biaya pengembangan lebih banyak untuk SDM dan pelatihan pengguna 

 performa eksekusi 

 sulit dipelajari untuk orang awam 

 Kode program 

 Nyonto di buku  CI ada 

 

h. SOA dan BPEL 

 arsitekturnya: 

Arsitektur SOA menjamin modularitas fungsi-fungsi dari aplikasi yang ada didalamnya, dan 

memisahkan proses bisnis menjadi sebuah bagian tersendiri yang disebut lapisan orkestrasi. 

perubahan proses bisnis cukup berlangsung pada lapisan orkestrasi tersebut dengan 

memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada tersebut. 

 Kelebihan 

 Kekurangan 

 Kode program 

 

i. Grid System 

 arsitekturnya: 

 
GRID COMPUTING dibangun dengan jalan menggabungkan sistem-sistem komputasi grid 

yang berada di institusi-institusi penelitian (GRID-2, 3, 4) menjadi satu kesatuan. Konfigurasi 
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perangkat keras dan perangkat lunak masing-masing sistem di tingkat institusi dapat 

berbeda, namun dengan mengoperasikan teknologi grid computing seperti GT4 pada 

simpul-simpul penghubung dari masing-masing sistem, keseluruhan sistem membentuk 

satu kesatuan infrastruktur komputasi grid. Dengan konfigurasi seperti ini, jika 

dibutuhkan,pengguna di suatu institusi dapat memanfaatkan sumber daya komputasi yang 

berada di luar institusinya. 

 Kelebihan 

a. Mempermudah menciptakan komposisi visual. 

b. Mampu membuat sistematika guna menjaga konsistensi. 

c. Menciptakan rancangan yang komunikatif dan memuaskan secara estetika. 

d. Memudahkan dalam pembagian kolom pada template. 

 Kekurangan 

sistem grid adalah jika obyek yang akan dipindahkan terdapat di tengah kotak, 

apalagi kalau gridnya terlalu besar, maka sering terjadi pergeseran posisi. Untuk 

mengurangi kelemahan ini maka dibuat garis-garis diagonal yang fungsinya 

untuk mengontrol. Sistem ini disebut dengan Union Jack. 

 Kode program 
class='grid_1' 

class=’grid_2’ 

 

2. Jelaskan dan bagaimana implementasi suatu aplikasi yang menggunakan konsep atau teknologi 

ini, demikian pula dengan tier nya. 

a. Web Service, SOA, dan BPEL 

 Web Service 

suatu aplikasi yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi antar 

sistem pada jaringan. Web service digunakan sebagai fasilitas website untuk 

menyediakan layanan (bentuk informasi) kepada sistem lain sehingga sistem lain dapat 

berinteraksi. Menyimpan data dalam bentuk XML. Bertujuan meningkatkan kolaborasi 

antar pemrogram dan perusahaan yang memungkinkan sebuah fungsi dalam web service 

dapat dipinjam aplikasi lain tanpa perlu mengetahui detail programnya. 

 

 SOA 

Pada umumnya di sebuah perusahaan memiliki tidak hanya 1 aplikasi / software 

bisnis yang menunjang operasional. Banyak aplikasi yang dibangun berbasiskan 

proyek yang mana programmer / team yang membangunnya bisa berbeda-beda, 

platform yang dijadikan basis pengembangan pun juga bisa berbeda. Contohnya, 

sebuah perusahaan memiliki aplikasi / software Purchasing yang dibangun 

menggunakan Visual Basic, selain itu mereka juga memiliki aplikasi Fixed Asset 

yang menggunakan Foxpro dan ada pula aplikasi workflow pengajuan Capex & 

Opex yang dibuat menggunakan Java. 
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Disinilah peranan SOA dalam mengintegrasikan ketiga aplikasi tersebut agar 

dapat berbicara antara satu dengan yang lainnya. Banyak orang yang 

menginterpretasikan SOA seperti halnya Web Services, namun tidak bisa dikatan 

SOA itu adalah Web Services. 

 

 
 

Gabungan SOA dan Web Service merupakan hubungan yang saling 

menguntungkan keduanya. Web Service semakin diterima dengan luas karena 

manfaat yang diberikan oleh SOA, sedangkan SOA mendapatkan keuntungan 

karena sifat Web Service yang merupakan standar terbuka. Jadi SOA yang 

diimplementasikan dengan web service akan dapat berinteraksi dengan produk 

lain yang sama-sama menggunakan web service tidak peduli vendor pembuatnya. 

Peranan SOA dalam integrasi proses bisnis, bisa dalam internal perusahaan 

maupun antar perusahaan. Dalam internal perusahaan, penerapan SOA 

memungkinan unit-unit bisnis bekerja secara sinergi, dari pabrikasi hingga 

distribusi dapat lebih sinkron.  

 

Penerapan SOA pada perusahaan jelas merupakan investasi yang mahal dan 

berjangka panjang. Perusahaan tidak akan mendapatkan manfaatnya secara 

langsung hanya dengan mengganti semua aplikasi yang dipakai mendukung SOA. 

Hanya ketika perusahaan dapat membuat proses bisnis baru, dan membuat 

aplikasi hanya dengan menggunakan servis yang telah ada baik sebagian maupun 

keseluruhan, barulah perusahaan itu memperoleh manfaat SOA. Ketika 

perusahaan itu merger dengan perusahaan lain dan diperlukan sebuah sistem 

pelaporan baru yang mengintegrasikan sistem yang ada, dapat dibuat dengan lebih 

cepat, barulah manfaat SOA dapat dirasakan. 

 

 BPEL 
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BPEL merupakan bahasa XML yang berkaitan dengan integrasi proses bisnis 

dalam bentuk web services. Aplikasi yang berbeda dalam sebuah perusahaan atau 

kantor membutuhkan integrasi dan interoperate. BPEL memberbaiki WSDL yang 

mempunyai kumpulan operasi yang tidak berurutan, sehingga bisa dikatakan 

BPEL merupakan web service sequential. Nah jika anda pernah belajar graph 

dalam algoritma atau matematika diskrit, BPEL bisa dikatakan sebuah graph. 

Contoh struktur dokumen BPEL: 

 
 

b. Web Map Service, Web 2.0 mashup , flapjax 

 Web Map Service 

Web Map Service (WMS) adalah protokol standar untuk melayani images peta 

bergeoreferensi melalui internet yang dihasilkan oleh server peta (map server) 

menggunakan data dari database SIG. Spesifikasi ini dikembangkan dan 

diterbitkan pertama kali oleh Open Geospatial Consortium (OGC) pada tahun 

1999. Salah satu contoh website yang memanfaatkan WMS Kemenhub adalah 

www.InformasiBandara.org. 

 

 Web 2.0 mashup 

Mashup adalah sebuah aplikasi web yang memliki visi menggabungkan 

bermacam – macam sumber data online dan menampilkannya menjadi suatu 

bentuk informasi baru. Atau dengan kata lain, visi global dari teknologi Mashup 

adalah menjadikan keseluruhan data yang ada diinternet sebagai basisdata 

universal yang bisa dimanfaatkan oleh pengembang web, menggabungkan semua 

http://www.opengeospatial.org/
http://www.informasibandara.org/
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berita dan informasi yang diinginkan, diambil dari seluruh situs yang ada 

diinternet. 

 

Sepertinya halnya web 2.0 itu sendiri mashub adalah hasil dari serangkain tren 

teknologi yang secara signifikan terus berkembang dengan pesat. Perkembangan 

AJAX juga mendukung terciptanya model mashup. Google map adalah contoh 

mashup populer yang didukung oleh AJAX. 

 

David Berlind, Direktur PC Week Labs, mengambarkan hubungan pararel antara 

layanan web modern dan sistem operasi bahwa : “the ascendency of the Web as 

the first superplatform“. Dengan mengunakan konsep mashub maka bukan hanya 

secara pribadi yang memperoleh keuntungan bahkan orang lain bisa mendapatkan 

manfaat yang lebih besar. 

 

Munculnya teknologi RSS, yang dapat distribusikan dengan ringan,  semakin 

memudahkan berbagi konten. Teknologi ini mempunyai peranan yang penting 

utuk perkembangan konsep mashub, dengan RSS konten akan lebih mudah dan 

cepat didistribusikan ke seluruh internet. Pemain konten terbesar seperti Google, 

Yahoo, Facebook dan Wikipedia juga turut berperan dalam perkembangan 

mashub dengan memberikan API ke pengembang website, agar bisa 

mengembangkan aplikasi mashub dengan memanfaatkan data/konten yang 

mereka miliki dengan  mengunakan API yang disediakan. 

 

http://www.zdnet.com/blog/btl/mashup-ecosystem-poised-to-explode/2484
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 Flapjax 

Flapjax adalah sebuah bahasa pemrograman baru yang dirancang di sekitar 

tuntutan modern, klien berbasis aplikasi Web. Fitur utamanya meliputi:  

 Event evaluasi, reaktif  

 Sebuah abstraksi acara-stream untuk berkomunikasi dengan layanan web  

 Interface untuk layanan web eksternal  
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Flapjax mudah untuk belajar: itu hanya kerangka JavaScript. Selanjutnya, karena 

Flapjax dibangun sepenuhnya di atas JavaScript, berjalan pada Web browser 

tradisional tanpa perlu untuk plug-in atau download lainnya. Ini berbaur dengan 

kode JavaScript yang ada dan kerangka kerja lainnya. Misalkan userName adalah 

bidang di mana pengguna memasukkan username del.icio.us: 

 
var userNameChangeE = extractValueE ('username'); 

var deliciousUserLinksE =  

   evalForeignScriptValE ( 

     {'Url': 'http://del.icio.us/feeds/json/' + userNameChangeE, 

      'GlobalArg': 'Delicious'}); 

 

c. Flashlite, nusoap, dan ksoap 

 Flashlite 

Adalah versi ringan dari Adobe Flash Player, aplikasi software yang diterbitkan oleh 

Adobe Systems. Versi ini ditujukan untuk ponsel dan non-ponsel memungkinkan 

pengguna untuk melihat konten multimedia dan aplikasi yang dikembangkan 

menggunakan Adobe Flash tool, yang sebelumnya telah tersedia hanya pada komputer 

pribadi. Flash Lite adalah semacam aplikasi built in yang bisa menjalankan sebuah 

content berbasis flash pada ponsel (contoh: .swf). Kalau pada komputer dijumpai yang 

namanya Flash Player, pada ponsel ada Flash Lite buatan Adobe. secara umum memiliki 

ekstensi SWF. Bedanya untuk di handphone ukurannya dirancang lebih kecil, dan lebih 

primitif. Jika dikomputer desktop atau laptop disebut Flash Player, maka di handphone 

disebut dengan flash lite player. Karena Flash Player di Desktop atau di laptop itu 

semakin maju dibandingkan flash lite player di handphone, aplikasi flash lite player 

dapat dijalankan dan digunakan di desktop atau laptop manapun juga, namun 

sebaliknya aplikasi flash player didesktop atau laptop tidak bisa dijalankan atau 

digunakan di dalam handphone. Dalam perkembangannya, Flash Lite menjadi basis baru 

untuk aplikasi dan game pada ponsel. Sudah banyak game maupun aplikasi yang dibuat 

dengan format flash yang bisa dijalankan dengan Flash Lite. Tidak hanya terbatas pada 

game dan aplikasi, dengan Flash Lite juga dapat mempercantik ponsel dengan 

screensaver yang unik. Selain itu juga bisa menampilkan gambar bergerak, menampilkan 

informasi yang ada di ponsel seperti jam, tanggal, informasi baterai dan kuat sinyal. 

 

 nuSoap: 

merupakan kumpulan class pada PHP yang memungkinkan user mengirim dan 

menerima pesan SOAP (Simple Object Application Protocol) dari protokol HTTP. 

Keuntungan NuSOAP yaitu bukan PHP extention sehingga penggunaa tidak memerlukan 

registrasi khusus ke sistem operasi mupun web server. NuSOAP ditulis dalam PHP murni 

sehingga developer dapat menggunakan tanpa tergantung dari web server yang 

digunakan. 
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Berikut ini contoh program untuk server side: 

 
 

berikut ini contoh client side: 
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 kSoap 

Library yang bisa dipake aplikasi Java buat konek ke web service. Class utama pada 

kSOAP adalah SoapObject yang dapat build SOAP pada wireless aplikasi. Pada SOAP 

message, element xsi:type berfungsi untuk mendapatkan tipe data dari sebuah XML 

element. Sebagai contoh 123, berarti sebuah nilai integer yang besarnya 123. Sedangkan 

123 berarti sebuah string yang isinya "123". kSOAP secara otomatis mapping 4 tipe SOAP 

ke Java type berdasar list berikut : 

xsd:int --> java.lang.Integer 

xsd:long --> java.lang.Long 

xsd:string --> java.lang.String 

xsd:boolean --> java.lang.Boolean 

 

Kode program dibawah menampilkan Hello World dengan menggunakan kSOAP: 

  
ByteArrayInputStream bis = new ByteArrayInputStream (mesg.getBytes ()); 
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InputStreamReader reader = new InputStreamReader (bis); 

XmlParser xp = new XmlParser (reader); 

// Use default mapping between Java objects and Soap elements 

SoapEnvelope envelope = new SoapEnvelope (new ClassMap (Soap.VER12)); 

envelope.parse (xp); 

 

d. MVC, Grid System dan OGSA-DAI 

 MVC: 

adalah Model View Controller. MVC merupakan sebuah pattern yang bertujuan 

memisahkan bisnis logic, data logic dan presentation logic atau sederhananya 

memisahkan antara disain, data dan proses. Tiga hal penting pada MVC yaitu Model 

berhubungan dengan interface dan interaksi ke database, View berhubungan dengan 

segala sesuatu yang ditampilkan ke enduser, Controller bertindak sebagai penguhubung 

data dan view. Berikut arsitektur MVC: 

 

 
 

 

 Grid System 

Grid systems digunakan sebagai perangkat untuk mempermudah menciptakan sebuah 

komposisi visual. Melalui grid system seorang perancang grafis dapat membuat sebuah 

sistematika guna menjaga konsistensi dalam melakukan repetisi dari sebuah kompisisi 

yang sudah diciptakan. Tujuan utama dari penggunaan grid systems dalam desain grafis 

adalah untuk menciptakan suatu rancangan yang komunikatif dan memuaskan secara 

estetik. Teknik 'grid system' memudahkan dalam melakukan pembagian tiap kolom pada 

template tanpa menggunakan width dan float. Tinggal menambah tag class di 

setiap elemen, seperti class='grid_1' yang artinya jumlah kolom yang dibutuhkan 1, 
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class='grid_2' yang berarti jumlah kolom yang dibutuhkan 2, dan seterusnya. 

Tujuan utama dari penggunaan grid systems dalam desain grafis adalah untuk 

menciptakan suatu rancangan yang komunikatif dan memuaskan secara estetik. 

 

 OGSA-DAI 

OGSA-DAI bertujuan menyediakan antarmuka layanan yang seragam untuk akses 

data dan integrasi ke basis data pada sistem Grid, menyembunyikan perbedaan 

seperti teknologi driver, format data, dan mekanisme pengiriman. Melalui OGSA-

DAI, sumber data dan sumber daya yang terpisah dan bermacam-macam dapat 

tersedia sebagai layanan yang terintegrasi penuh dengan layanan OGSA lain. 

Dengan demikian OGSA-DAI menyediakan operasi dasar bagi layanan pada 

lapisan di atasnya, sehingga memberikan fungsionalitas lebih besar seperti 

federasi data dan query tersebar.  

 

Aspek-aspek penting dari arsitektur OGSA-DAI sebagai berikut:  

1. Standarisasi antarmuka. Keuntungan yang dibawa OGSA-DAI dibanding model 

konektivitas basis data lain adalah antar muka yang konsisten tanpa 

memandang teknologi yang mendasarinya. Sebagai contoh, OGSA-DAI 

mendukung banyak sistem basis data relasional (RDBMS), penyimpan XML, 

maupun sistem file. Tidak hanya perintah query, tetapi berkembang pada 

operasi data yang umum, seperti transaksi dan pemuatan borongan (bulk load). 

 

Gambar Kerangka kerja OGSA-DAI 
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2. Metadata. OGSA-DAI menyediakan metadata dari DBMS, tanpa terikat pada 

basis data tertentu. Sehingga baik itu Oracle, DB2, MySQL, dan lain-lain, dapat 

disajikan bagi sistem Grid. 

3. Session. Session adalah penting dalam sistem basis data, misalnya saat 

mengaitkan suatu query dalam konteks transaksi tertentu. Sehingga dibutuhkan 

suatu cara mengelompokkan query-query sesuai periode waktu. OGSA-DAI 

menyediakan tata cara baku bagi pemakai untuk membuat session atas sumber 

daya data. 

4. Keamanan. OGSA-DAI menyediakan autentikasi sederhana, terdiri dari RoleMap 

file dan suatu kelas penerapan, yang melakukan pemetaan aturan kewenangan 

Grid untuk mengakses sistem. 

5. Pengelompokan permintaan. Suatu antar muka berorientasi dokumen untuk 

melakukan banyak permintaan operasi basis data dalam satu waktu, sehingga 

mengurangi jumlah pesan dan banyak data saat terjadi interaksi. 

6. Pilihan penyampaian data. Disediakan cara penyampaian data yang dapat dipilih 

oleh aplikasi Grid, misalnya permintaan sinkron atau asinkron (serempak atau 

tidak serempak). 

 

Dalam melakukan permintaan basis data, disediakan Grid Data Service (GDS), berupa 

antarmuka berorientasi dokumen, berisikan aktivitas-aktivitas yang saling terkait, untuk 

dioperasikan pada satu waktu dan didapatkan hasilnya. Aktivitas ini dapat terdiri dari 

berbagai kegiatan, seperti sqlQueryStatement (pernyataan), xslTransform 

(penerjemahan), dan deliverToGFTP (penyampaian). Aktivitas ini dapat dibuat sendiri 

dan didaftarkan pada sistem. 
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Gambar Layanan dasar OGSA-DAI. 

Dokumen aktivitas berformat XML, seperti contoh di bawah. 
<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>  

<Perform … >  

<documentation>  

…  

</documentation>  

<deliverFromGDT name=”parameters”>  

<fromGDT resourceName=”OracleDataResource”  

streamId=”someOutputStream” mode=”block”>  

    http://www.uwindsor.ca:8088/wsrf/services/ogsadai/DataService1  

</fromGDT>  

<toLocal name=”parametersOutput”/>  

</deliverFromGDT>  

<sqlQueryStatement name=”statement”>  

<sqlParameter position=”1″ from=”parametersOutput”/>  

<sqlParameter position=”2″ from=”parametersOutput”/>  

<expression>  

select * from littleblackbook where id &gt; ? and id &lt;= ?  

</expression>  

<webRowSetStream name=”statementOutput”/>  

</sqlQueryStatement>  
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</Perform> 

 

 OGSA-DQP 

OGSA Distributed Query Processor (DQP) adalah sebuah produk open source 

berbasiskan layanan yang mendukung query dan analisis terhadap koleksi data 

jarak jauh dan tersebar [7]. OGSA-DQP menggunakan Grid Data Services (GDS) 

yang disediakan OGSA-DAI dalam menyembunyikan keberagaman sumber data 

dan memastikan akses yang konsisten atas data dan metadata. OGSA-DQP 

menyediakan dua jenis layanan, Grid Distributed Query Services (GDQS) dan 

Grid Query Evaluation Services (GQES). GDQS tampak oleh pemakai dengan 

suatu program berbentuk GUI, sedangkan GQES berupa mesin query, 

berinteraksi dengan layanan lain (seperti GDS, Web Services, GQES lain) dan 

bertugas menjalankan rencana query yang dibuat GDQS.  

 

 

Gambar Arsitektur dari OGSA-DQP. 

 

OGSA-DQP dapat dilihat sebagai suatu komponen mediator dari pembungkus 

OGSA-DAI, dengan menekankan pada eksekusi query yang efisien dibanding 

penggabungan sumber data yang berbeda-beda. Karakter pembeda dari OGSA-

DQP adalah kemampuan dalam memetakan rencana evaluasi query menjadi 

sekumpulan layanan evaluasi paralel secara implisit yang dijalankan terhadap 

sumber daya OGSA-DAI dan Web service. OGSA-DQP menggunakan referensi 

penerapan dari OGSA dan Globus Toolkit terhadap sumber daya virtual (dirujuk 
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sebagai Grid Services), memungkinkan alokasi dinamis dari sumber daya untuk 

melakukan evaluasi yang efisien dari query tersebar.  

 

OGSA-DQP menghasilkan kerangka kerja sebagai berikut:  

1. Mendukung query-query deklaratif terhadap banyak GDS dengan membuat 

gabungan skema basis data dari sumber data yang tersedia. 

2. Mendukung panggilan terhadap WS luar melalui penyisipan atas operasi WS 

tersebut menjadi sebuah query, dengan demikian menggabungkan akses 

data dengan analisis data. 

3. Mengambil teknik dari basis data paralel dalam menyediakan paralelisme 

implisit untuk permintaan data yang kompleks. 

4. Otomatisasi konfigurasi sistem yang rumit dan penggunaan sumber daya 

sesuai kepentingan pemakai melalui modul optimisasi query. 

 

 

 

 
Gambar Arsitektur dari OGSA-DQP. 
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Gambar Setting dan pengerjaan query pada OGSA-DQP 

 

 

 

 

 

 


