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Komponen Aplikasi Client/Server

-Client-

Ringkasan

Client pada model client/server merupakan computer (workstation) desktop.

Client adalah workstation yang digunakan oleh satu user. Masih pada workstation yang sama,

sama, yaitu server adalah workstation yang digunakan bersama-sama secara simultan oleh 

beberapa user. Apple Macintosh SE, IBM Model PS / 2 30, ALR 386/220, SystemPro 

Compaq, NCD X-Terminal, Sun Sparcstation, DECstation 5000 - semuanya dapat digunakan 

sebagai client.  Tidak ada karakteristik teknologi yang spesifik untuk client. 

Selama 10 tahun terakhir, kinerja workstation meningkatkan pesat. Sama halnya pada 

biaya dan kinerja workstation CPU yang meningkat sebanyak 50 kali, begitu juga dengan 

memori utama mengalami peningkatan sebesar 25 kali, dan media penyimpanan tetap juga 

meningkat sampai 30 kali.  Hal ini memungkinkan pertumbuhan daya (power) aplikasi yang 

lebih canggih untuk dijalankan dari desktop. 

Kecepatan komunikasi dan jaringan telah mengalami peningkatan juga dalam 10 

tahun terakhir. Pada 1984, kinerja dan kehandalan dari file remote, database, dan pencetakan 

tidak mendukung aplikasi bisnis. Dengan kecepatan tinggi dari jaringan lokal dan wide (LAN 

dan WAN), protokol jaringan, digital switch, dan kabel serat optik, baik kinerja dan 

kehandalannya ditingkatkan secara substansial.  Sekarang layanan remote tersebut dapat 

diterapkan sebagai bagian dari aplikasi bisnis yang vital. 

Workstation client dapat menggunakan DOS, Windows, Windows NT, OS / 2, 

MacOS (juga disebut sebagai Sistem 7), atau sistem operasi UNIX. Workstation Client

menyediakan fungsi produktivitas pribadi, seperti pengolahan kata, yang hanya menggunakan 

hardware dan software yang terdapat pada workstation. Ketika workstation client terhubung 

ke LAN, kita memiliki akses ke berbagai layanan yang disediakan oleh sistem operasi 

jaringan (Network Operating System/NOS) selain dari yang disediakan oleh workstation 

client itu sendiri. 
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Workstation memungkinkan menjalankan software dan menyimpan dokumen yang 

sedang diproses dari server, oleh karena itu file server menggunakan fungsi yang disediakan 

NOS. Workstation juga dapat mencetak ke printer yang jauh (remote) melalui NOS. 

Workstation client dapat digunakan sebagai terminal untuk mengakses aplikasi yang terdapat 

di minicomputer host atau mainframe prosesor.  Hal ini memungkinkan workstation tunggal 

untuk menggantikan terminal, serta menyediakan fungsi dari workstation client. 

 Dalam aplikasi client / server, fungsi-fungsi disediakan oleh kombinasi dari berbagai 

sumber daya baik menggunakan prosesor workstation client dan prosesor server.  Misalnya, 

database server menyediakan data dalam sebuah SQL lalu menanggapi permintaan yang 

dikeluarkan oleh aplikasi client.  Pemrosesan lokal yang dilakukan oleh oleh client mungkin 

menghitung jumlah faktur dan format respon ke layar workstation. 

Workstaton client dapat menyediakan fungsi bisnis menggunakan campuran produk 

produktivitas pribadi sehubungan dengan aplikasi kustom.  Misalnya, dokumen yang dibuat 

oleh pengolah kata dapat mencakup input dari sebuah program spreadsheet, dan data faktur 

dibuat oleh aplikasi client/server.  Kemampuan untuk memotong (cut) dan menempelkan 

(paste) beberapa masukan dari berbagai sumber adalah salah satu aspek yang sangat berguna 

dari workstation client. Workstation client menyediakan pengguna dengan alat-alat untuk 

membuat aplikasi baru-tanpa membutuhkan bantuan dari programmer untuk bantuan. 

Peran Client

Dalam model client / server, pada dasarnya client merupakan konsumen dari layanan 

yang disediakan oleh satu atau lebih server prosesor. Model ini menyediakan batasan yang 

jelas dari berbagai fungsi berdasarkan perintah dari server yang bertindak sebagai penyedia 

layanan untuk menanggapi permintaan dari client. Hal ini sangat penting untuk memahami 

bahwa sebuah workstation dapat beroperasi sebagai client dalam beberapa kasus, sementara 

dilain hal bertindak sebagai server.  Misalnya, dalam lingkup pengelolaan LAN, sebuah 

workstation dapat bertindak sebagai client untuk satu pengguna sementara workstation 

bertindak sebagai print server bagi banyak pengguna. Bagian ini membahas tentang fungsi 

client. 
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Client hampir selalu memberikan layanan untuk presentasi. Input-an pengguna dan

output akhir, jika ada, disajikan pada workstation client. Teknologi saat ini memberikan biaya 

yang efektif untuk mendukung pengguna antarmuka grafis (GUI). 

Buku ini merekomendasikan bahwa semua aplikasi baru, beserta interaksi langsung 

dengan manusia, dikembangkan menggunakan GUI. Lingkungan Penjendelaan (Windowing

Environment ) memungkinkan client user untuk terlibat dalam beberapa sesi secara 

bersamaan. Seperti fungsi sebagai pengolah kata (word processing), spreadsheet, e-mail, dan 

presentasi grafis, mengingat aplikasi standar dibangun oleh organisasi, dapat aktif secara 

bersamaan.  Windows 3.x dan Sistem Mac 7 tidak benar-benar mendukung multitasking,

sehingga hanya satu tugas pada waktu yang bersamaan dapat terlibat dalam sesi komunikasi

secara aman. Windows NT, OS / 2, dan UNIX adalah sistem operasi preemptive 

multitasking, dengan demikian dapat mendukung sejumlah sesi komunikasi yang aktif. 

Fasilitas Dynamic Data Exchange (DDE), Object Level Embedding (OLE), dan 

Communicating Object Request Broker Architecture(CORBA), yang akan kita bahas nanti 

pada bab ini, memberikan dukungan untuk operasi cut dan paste antara pengolah kata, 

database, spreadsheet, dan grafik dalam lingkungan penjendelaan (Windowing Environment). 

Dibalik ini, seperangkat tugas yang dapat didipilih dapat dilakukan pada client.  Bahkan, 

workstation client dapat dijadikan keduanya, client dan server, bila semua informasi dan 

logika terkait untuk permintaan berada dan beroperasi di dalam workstation client. 

Software untuk mendukung fungsi-fungsi khusus misalnya, mengedit field, con-text-

sensitive help, navigasi, training, penyimpanan data pribadi, dan manipulasi-sering 

dilaksanakan di workstation client. Semua fungsi-fungsi ini menggunakan GUI dan fungsi 

penjendelaan. Tambahan untuk perhitungan logika, pilihan, dan analisis berada pada 

workstation client. 

Workstation client menggunakan sistem operasi lokal selaku host yaitu basic service 

maupun antarmuka sistem operasi jaringan.  Sistem operasi ini dapat sama atau berbeda dari 

server.  Sebagian besar pengguna komputer pribadi saat ini menggunakan DOS atau 

Windows 3.x sebagai sistem operasi client mereka, karena saat ini terutama yang 

menggunakan aplikasi produktivitas-pribadi tidak memerlukan client / server. 

Para pengguna tersebut menjalankan aplikasi client/server dari DOS atau Windows 

yang biasanya hanya menjalankan satu proses pada waktu yang sama. 
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Namun, permintaan untuk terbiasa menggunakan sistem operasi ini memerlukan 

pengembangan dari tools client/server seperti PowerBuilder untuk Windows, dan versi baru 

multitasking dari Windows (seperti Windows NT, Windows-4 diharapkan tersedia pada akhir 

1994-dan Cairo, diharapkan pada akhir 1995). Untungnya, kedatangan produk seperti 

Digitalk's Part dan Parc Place’s Visual Works menyediakan alat-alat pendukng merata yang 

berjalan di Windows 3.x atau OS / 2, UNIX, dan Windows NT. 

Karena UNIX dan OS / 2 memiliki kekurangan yang tidak akrab dengan alat 

produktivitas pribadi seperti pengolah kata, e-mail, spreadsheet, presentasi grafis, dan sistem 

manajemen database, DOS dan Windows telah menjadi sistem operasi pilihan untuk client. 

Hingga saat ini, beberapa aplikasi pengolah pribadi untuk OS / 2 dan UNIX sudah berada 

didalamnya, dan persyaratan client/server yang menjadikan OS / 2 dan UNIX tidak jelas.

Sekarang, peningkatan kemampuan pada sistem operasi ini untuk menjalankan aplikasi 

pengolahan pribadi, dan meningkat kebutuhan pengguna untuk kendalaan yang tinggi atau 

untuk multitasking, telah meningkatkan popularitas OS / 2, X-Terminal, dan UNIX. 

Pelaksanaan aplikasi Windows 3.1 pada Windows NT, OS / 2, dan UNIX menerapkan 

penawaran yang terbaik bagi dunia untuk pengguna desktop, yaitu kehandalan dan 

fungsionalitas. 

Keberadaan OS / 2 versi 2.1, UNIX, dan Windows NT saat ini diintegrasikan dengan 

dukungan untuk DOS, Windows 3.x, dan X-Windows, serta dukungan untuk penggunaan 

multitasking yang handal di lingkungan yang dapat dipercaya, adalah alasan untuk terus 

membuat sistem operasi client ini menjadikan pilihan bagi pengembangan bisnis yang 

penting pada aplikasi client/server. Sebagai catatan, penurunan biaya yang dramatis pada 

prosesor dan D-RAM membuat tambahan sumber daya minimal yang diperlukan untuk OS/2, 

UNIX, dan Windows NT.  Akhirnya, biaya lisensi software untuk OS/2 2.x, UNIX dari Sun 

dan USL sebanding dengan DOS dan Windows 3.x. 

UNIX mendukung banyak aplikasi personal yang biasa digunakan, seperti Lotus 1-2-

3, WordPerfect, dan dBASE IV. Fakta ini digabungkan dengan ketersediaan biaya rendah, 

kinerja tinggi dari prosesor RISC, menjadikan UNIX lawan yang kuat sebagai client bagi 

aplikasi client/server. Dalam kurun waktu 1994-1995, diharapkan multitasking desktop yang 

disediakan oleh Windows NT, Windows 4.x, UNIX, dan OS / 2 akan menjadi sistem operasi 

pilihan untuk client di lingkungan client/server. Pemilihan antara versi Windows, UNIX, dan 

OS / 2 akan dibuat berdasarkan biaya bukan fungsi. 
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Sebelumnya pembatasan PC yang dibeli akan mendorong banyak organisasi untuk 

tetap menggunakan Windows 4 dan OS / 2 daripada Windows NT atau UNIX, yang mungkin 

memerlukan tambahan perangkat keras baru.  OSF / 1 (UNIX kelas komersial) saat ini 

tersedia untuk platform Intel dan menyebabkan organisasi untuk memeriksa kembali 

penggunaan UNIX pada PC. Biaya lisensi saat ini untuk OS/2 mungkin bisa dikatakan 

rendah kecuali biaya OSF/1 lebih rendah dari pada lisensi UNIX yang ada saat ini.. 

Kelompok COSE atau The Common Open Software Environment (Lingkungan 

Software Terbuka untuk Umum) dari vendor kernel UNIX telah disetujui pada set umum dari 

API untuk sebagian besar layanan UNIX. Hal ini memungkinkan pengembang aplikasi untuk 

membangun satu aplikasi bagi semua platform.  Ini akan memperluas jumlah aplikasi yang 

akan berjalan di berbagai platform UNIX. Pada bagian ini, akan meningkatkan penggunaan 

UNIX pada desktop kemudian mengurangi biaya per-unit. 

Windows 3.x didominasi oleh GUI dan bahkan dengan pembatasan tasking tunggal, 

adalah sistem operasi client terkemuka untuk aplikasi client/server. Microsoft Windows 4, 

rencana upgrade pada Windows 3.x, dibahas lebih lengkap pada Lampiran B. Hal ini akan 

menyediakan platform client yang dapat digunakan lebih baik dari segi kemampuan dari 

generasi terbaru prosesor Intel sementara melanjutkan dengan menyediakan BUI dan API 

untuk Windows 3.x.  Sistem operasi ini kemungkinan mendapatkan porsi yang signifikan dari 

pengguna awam terhadap client tahun 1995.  Kompleksitas dan sumber daya Windows NT 

menganjurkan untuk tidak akan menggantikan desktop Windows sebelum ketersediaan 

Windows 4. 

Istilah "wild card" untuk client OS, Apple dan IBM telah membentuk sebuah aliansi 

dengan Motorola untuk mengembangkan sistem operasi client terbaru dalam usahanya 

sekarang yang dikenal dengan Taligent.  OS baru ini didasarkan pada AIX, OS / 2, dan Mac 

Sistem 7.  Hasilnya, platform client memiliki kemudahan menggunakan antarmuka dari 

Sistem 7 Mac, dan fungsi dan konektivitas dari AIX dan OS / 2.  (Subjek ini dibahas lebih 

lengkap pada Bab 10.). Inisiatif ini membuahkan hasil selama 1994 dan akan bersaing selama 

1995 sebagai peranan dalam pemilihan platform client. Pesaing Microsoft di pasar ini,  yaitu 

Cairo, akan dipasarkan pada akhir tahun 1995 dan akan bersaing selama 1996 untuk pasar 

multitasking desktop. 

Dengan ketidakpastian sistem operasi alternatif, penting bahwa semua pembangunan 

dilakukan dengan SDE yang memisahkan sistem operasi dari aplikasi.  Kemudian, jika 

perubahan sistem operasi diperlukan aplikasi harus dapat menempatkan posisi tanpa 

berdampak negatif terhadap sistem operasi itu sendiri.. 
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Layanan Client

Platform ideal client/server beroperasi pada lingkungan sistem terbuka dengan 

menggunakan permintaan pada server (requester-server) dengan tertib berdasarkan standar 

yang ditetapkan. Cara ini memungkinkan platform hardware dan software berinteraksi.  Bila 

standar ketentuan requester-server dipatuhi, kemungkinan server tumbuh dan mengubah 

sistem operasinya dan juga platform hardware tenpa mengubah aplikasi client. Client dapat 

menggunakan mesin Intel 386SX atau RISC yang sangat powerful, berdasarkan pada 

workstation, dan menjalankan aplikasi yang sama, permintaan untuk service sepanjang 

standar ketentuan requester-server dipatuhi Aplikasi host tradisional yang menggunakan 

client untuk layanan presentasi beroperasi hanya dengan mengirim dan menerima karakter 

data stream dari dan ke server.  Semua aplikasi logika berada di server.  Inilah cara yang 

banyak digunakan oleh organisasi dalam menggunakan teknologi workstationnya saat ini.

Mahalnya CPU mainframe digunakan untuk menangani fungsi yang jauh lebih ekonomis 

yang disediakan oleh workstation.

Generasi pertama aplikasi client/server menggunakan software seperti Easel yang 

memungkinkan input dan output data stream yang diformat pada client tanpa mengubah 

aplikasi host. Generasi ini menggunakan API yang mendefinisikan format data stream. 

Easel menggunakan BIM, didefinisikan dalam Antarmuka Program Aplikasi Bahasa Tingkat 

Tinggi atau EHLLAPI (Extended High Level Language Application Program Interface)  GUI 

front end memungkinkan fungsi tambahan, seperti kemampuan dalam memilih item untuk 

input dari daftar, penggunaan warna, atau menyatukan data kedalam presentasi tanpa 

mengubah aplikasi host.

Contoh dari bentuk client ini adalah aplikasi yang dikembangkan untuk perintah 

darurat dan pengendalian layanan yang dibutuhkan oleh aplikasi pengiriman E911. Aplikasi 

komputer ini mendukung panggilan darurat 911 dan pengiriman darurat lainnya seperti 

kebakaran, polisi, ambulan atau kendaraan darurat pribadi pada sebuah kecelakaan. Aplikasi 

ini biasanya telah diimplementasikan pada kesalahan yang dibuat oleh minicomputer dengan 

akses yang disediakan dari terminal dumb menggunakan mode karakter. Informasi 

ditampilkan di format daftar, dan operator dapat menggerakkan cursos pada item yang ada di 

daftar tersebut untuk memilih atau mengunci ulang pada input data. Implementasi 

sebelumnya dari aplikasi ini ditangani oleh pengalamatan dari pemanggil dengan 

menampilkannya pada layar berupa field teks. 
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Dalam penerapan client/server pada sistem ini, user workstation hanya berinteraksi 

dengan GUI. Workstation menempatkan alamat ini pada sebuah peta yang dapat 

menampilkan lokasi kebakaran. Selain itu, lokasi dari pemadam kebakaran terpetakan dalam 

peta tersebut. Operator pengirim dapat melihat sekilas status api untuk kemudian 

dipadamkan. Penerapan sebelumnya dari aplikasi ini menampilkan daftar kendaraan 

pemadam kebakaran. Dari daftar ini, operator mengunci pada kendaraan yang dipilih.  GUI 

front end, bagaimanapun juga, memungkinkan kendaraan ditampilkan pada jendela dan 

memilihnya dengan menggunakan pointer mouse.  Ini tidak hanya mengurangi biaya eksekusi 

tetapi secara signifikan dapat mengurangi kesalahan, meningkatkan produktivitas, dan 

mengurangi stres yang dialami oleh operator pengirim. 

GUI memungkinkan user untuk lebih produktif walaupun dengan pelatihan yang 

kurang, karena antarmuka lebih yang intuitif. Beberapa studi membandingkan kurva 

produktifitas dan pembelajaran bagi user dengan menggunakan aplikasi GUI dibandingkan 

dengan aplikasi mode karakter tradisional yang menunjukan peningkatan yang lebih besar 

dari 200 persen. 

Fungsionalitas proses client dapat diperpanjang lebih lanjut pada client dengan 

menambahkan logika yang tidak diimplementasikan pada aplikasi host server. Pengeditan 

lokal, pemasukan data secara otomatis, kemampuan bantuan, dan proses logika lainnya dapat 

ditambahkan pada aplikasi host server yang ada. Jika terdapat banyak error pada client, atau 

fungsi bantuan online sepenuhnya tidak berjalan, maka penanganan oleh host server 

mengalami penurunan. Terdapat kesempatan dalam menyediakan bantuan interaktif dan 

pelatihan yang diintegrasikan pada aplikasi client/sever dengan hanya menggunakan layanan 

dari client dan NOS.

Satu contoh dari fungsi ini ditampilkan oleh aplikasi yang dikembangkan untuk 

negara Hawaii.  Untuk menentukan kelayakan kesejahteraan, pegawai negeri melakukan 

analisis yang luas dari setiap pelamar. Proses penangkapan informasi ini memerlukan waktu, 

lama dan rentan terhadap stres untuk kasus pekerja dan pelamar. Hawaii mengalamatkan 

kebutuhan ini dengan menggunakan kios tanpa pengawasan untuk metode wawancara, video 

interaktif menyediakan pertanyaan dan menampilkannya kemungkinan respon yang diberikan 

oleh pelamar. User memasukkan jawaban pada layar sentuh dan dapat menilai pertanyaannya 

sendiri. Kasus pekerja tidak terikat dengan pengisian quisioner mekanik, dan negara 

mempunyai kesembatan melalui video interaktif untuk memastikan bahwa pelamar 

menyadari hak dan tanggungjawab mereka. 
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Masalah pekerja dan pelamar meninjau surat lamaran setelah tahapan pertanyaan 

tersebut diselesaikan. Sistem komputer yang ada menangkap dan mengedit data serta  

menampilkan ketentuan persyaratan. Perbedaan yang mencolok dan antarmuka pengguna 

yang lebih efektif disediakan ketika pemeliharaan yang lebih pada investasi di sistem 

komputer yang ada.

Pemenuhan terhadap bentuk berlebihan sering melibatkan beberapa data (redudant)

masuk ke sistem komputer atau aplikasi pengumpulan data tersebut pada sumber atau 

kedalam fungsi masukan data dan pendistribusiannya ke fungsi masukan data lain dapat 

mengurangi biaya dan kesalahan. Idealnya, informasi yang dimasukkan oleh individu atau 

tanggung jawab proses untuk penciptaan data. Hal ini memungkinkan individu dengan 

pengetahuan tersebut membuat perbaikan dan melakukannya dengan segera. Server LAN 

berkelompok, menangkap dan menyimpan data didalamnya. Ketika proses bisnis 

mendefinisikan perolehan data dari satu sumber, penyimpanan data secara otomatis disatukan 

kedalam satu form. Cara ini merupakan perubahan/update, dari user dengan penambahan data 

yang terdapat sekarang, dengan cara data dikuncikan hanya sekali dan setiap proses bisnis 

dilakukan, menggunakan data yang sama. Informasi segera tersedia setelah memperoleh data 

dan dapat didistribusikan secara elektronik kepada semua user yang memiliki akses. 

Sangat mungkin untuk membuat perubahan dasar dalam proses bisnis, menggunakan 

metodologi Business Process Reengineering (BPR) dan komputasi client/server. Salah satu 

contohnya yaitu menggunakan penggambaran elektronik (electronic imaging). Banyak 

perusahaan yang menemukan bahwa metodologi tersebut diperlukan pembayaran atas 

langkah-langkah yang terlibat sebelumnya melibatkan orang-orang yang berbeda dalam 

menangani setiap langkah, pada bahu setiap pekerja. Contohnya, salah satu perusahaan 

asuransi, memperkirakan pengerjaan langkah-langkah tersebut menghabiskan waktu selama 

22 hari untuk menyetujui sebuah kebijakan, selama waktu yang digunakan hanya 17 menit. 

Pengingatan terhadap waktu telah dihabiskan dan mengocok kertas diantara spesialis, dari 

pemeriksa kredit kepada aktuaris lalu kepada sales dan kembali lagi ke penerima awal. 

Dengan mengaktifkan setiap pekerja yang berada di organisasi untuk membagi informasi 

lebih atau kurang cepat, teknologi baru menyoroti fakta bahwa sebagian besar kebijakan 

asuransi tidak perlu diperlihatkan oleh sebagian besar spesialis tersebut. Selama spesialis 

dapat berkonsultasi dengan cepat ketika dibutuhkan kebanyakan kebijakan dapat ditangani 

oleh satu orang. Mutual Benefit Life (kehidupan yang saling menguntungkan) menggunakan 

prosedur tersebut untuk meningkatkan produktifitas diantara staff klerikal sebanyak 60 

persen. 
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Yang lainnya menggunakan teknik yang canggih dan kemudahan dalam penggunaan 

workstation yang disediakan oleh tools, seperti Trinzic Forest dan Trees. Tools ini 

menyediakan kemudahan dalam menggunakan fasilitas untuk manipulasi data baik yang 

tersimpan dalam database maupun downloadan dari server lokal. Teknik ”data mining” ini 

lewat penggunaan tools pengembangan yang powerful menyediakan pengembangan yang 

cepat dari fungsi pendukung manajemen keputusan yang baru, menandakan masa depan 

pengembangan sistem. Pengembang masa depan akan menggunakan knowledge workers, 

teknologi dengan pemahaman bisnis yang kuat dengan menggunakan tools yang intuitif dan 

powerful. Data akan disediakan pada user workstation dalam bentuk yang konsisten degnan 

pemahaman bisnisnya.

Mengapa teknologi workstation begitu efektif? Itu karena mendukung paradigma 

bisnis baru dari pendayagunaan pekerja. Teknologi ini juga menyediakan kemampuan 

penjendelaan untuk akses simultan dan menampilkan semua informasi yang dibutuhkan 

untuk melengkapi proses bisnis. Kemampuan teknologi workstation yang canggih untuk 

merekomendasikan dan membuat keputusan berdasarkan sejarah yang patut ditiru dapat 

mengurangi biaya dan meningkatkan pelayanan dengan memperpendek siklus pengambilan 

keputusan

 Layanan Request

Workstation client meminta layanan dari server yang terlampir. Apakaah server 

tersebut faktanya menggunakan prosesor atau prosesor jaringan yang sama, format aplikasi 

dari permintaan tersebut sama. Software NOS menterjemahkan atau menambahkan secara 

spesifik apa yang dibutuhkan oleh target yang meminta.

Komunikasi lintas proses/Interprocess Communication (IPC) adalah istilah generik 

yang digunakan untuk menjelaskan proses komunikasi diantara proses yang berjalan. Dalam 

model client/server, proses ini mungkin terdapat pada komputer yang sama, lewat LAN, atau 

WAN.

Layanan paling dasar yang disediakan oleh NOS adalah penjurusan (penyampaian 

request pada requester). Layanan ini menangkap panggilan dan redirect sistem operasi client

pada sistem operasi server. Dengan cara ini, permintaan untuk direktori disk, disk files, 

printers, antrian pencetakan, serial device, program aplikasi, dan penamaan pipa (named 

pipe) tertangkap oleh redirection software dan mendirikan kembali (lewat jaringan LAN) 
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pada lokasi server yang tepat. Hal ini masih mungkin untuk beberapa layanan untuk 

disediakan oleh client. Drive lokal berlabel A: dan C: dan drive remote berlabel D:. E:, dan F

Bagaimana Redirection bekerja? 

1. Setiap permintaan untuk drive A: atau C: dilalui melewati file system local oleh 

software  redirection. Permintaan untuk drive lain melewati sistem operasi server. 

Printer diakses lewat port serial dan paralel yang didefinisikan oleh software 

redirection NOS.

2. Software requester NOS membangun prosedur pemanggilan jarak jauh (Remote

Procedure Call) untuk dimasukkan pada panggilan API di server NOS.

3. NOS server kemudian memproses permintaan sebagaimana jika dieksekusi 

dilingkungan lokal dan mengirimkan respon kembali kepada aplikasi. 

Novell mengkomersilkan konsep redirector ini untuk platform Intel dan MS-DOS, 

dan diadopsi oleh semua vendor file sistem jaringan (NFS), NOS dan UNIX. Kemudahan 

yang sederhana dari panggilan untuk melaksanakan layanan standar virtual jaringan utama 

adalah keuntungan. 

Prosedur Panggilan Jarak Jauh (Remote Procedure Call)

Selama bertahun-tahun, programmer yang baik telah mengembangkan kode modular 

dengan menggunakan teknik terstruktur dan logika subroutine. Saat ini, pengembang 

menginginkan subroutine disimpan sebagai objek bernama ”somewhere” dan membuatnya 

tersedia bagi semua orang dengan hak yang sama dalam menggunakannya. Prosedur 

panggilan jarak jauh menyediakan kemudahan dalam hal ini. Karena telah menjadi standar 

bagi para programmer untuk menuliskan panggilan, sehingga prosedur jarak jauh ini dapat 

mengenali dan merespon dengan benar. 

Jika sebuah aplikasi memberikan fungsi request dan request ini ditempatkan di RPC, 

maka fungsi request tersebut dapat ditempatkan dimana saja dalam perusahaan yang asalkan 

pemanggilnya (caller) mempunyai wewenang untuk mengaksesnya. RPC menyediakan 

fasilitas untuk mengeksekusi request dari prosesor yang berjalan dari sistem operasi yang 

berbeda dan menggunakan platform hardware yang berbeda pula dari yang digunakan oleh 

caller/pemanggil. Sebagian besar RPC juga menyediakan layanan penerjemah data. 

Panggilan menyebabkan penterjemahan yang berubah-ubah/dinamis dari data antara prosesor 
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dan format penyimpanan data fisik yang berbeda. Standar ini sedang berkembang dan 

diterapkan oleh industri. 

Fax / Layanan Cetak

NOS memungkinkan client untuk memberikan perintah dalam request pencetakan 

bahkan ketika printer tersebut sibuk. Kinerja ini diarahkan oleh software Redirector NOS dan 

diatur oleh pengaturan antrian pencetakan pada server. Client dapat melihat status antrian 

pencetakan tersebut kapan pun. Sebagian besar print server memberitahu/notify coent ketika 

request pencetakan telah selesai. Layanan fax juga tersedia seperti pencetakan server/server 

print, dengan antarmuka permintaan server yang sama dan pemberitahuan yang tersedia.

Layanan Penjendelaan/Window Services

Client mungkin memiliki jendela layar yang terbuka pada waktu yang bersamaan. 

Kemampuan untuk mengaktifkan, melihat/view, memindahkan/move, pengukuran/size,atau 

menyembunyikan jendela rahasia disediakan oleh layanan penjendenlaan pada sistem operasi 

client. Layanan ini penting dalam menerapkan mode client/server, karena penjendelaan ini 

berinteraksi langsung dengan pesan layanan yang disediakan untuk memberitahu user 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di server. Program aplikasi ini ditulis dengan penjendelaan 

yang tidak sensitif. Setiap aplikasi ditulis dengan asumsi bahwa penjendelaan ini memiliki 

layar nyata/virtual. Setiap aplikasi yang ditulis dengan asumsi yang memiliki layar virtual.

Layar virtual ini bisa berukuran tidak semestinya sehingga bisa tampak lebih luas dari ukuran 

layar fisik

Aplikasi yang menggunakan software GUI, menempatkan data pada layar virtual dan 

laynanan penjendelaan menangani penempatan dan manipulasi dari jendela aplikasi. Hal ini 

benar-benar menyederhanakan pengemban aplikasi, karena pengembang tidak perlu 

membangun atau mengatur layanan penjendelaan. Pengguna client benar-benar dapat 

mengendalikan komputernya dan memberikan prioritas penting untuk tugas-tugas dengan 

memposisikan jendela sesuai dengan keinginannya yang dapat dilakukan dari ”depan dan 

tengah”. 
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Software NOS menyediakan client untuk mengatur kreasi dari jendela pop-up yang 

menampilkan tanda, yang dikendalikan dari server jarak jauh. E-mail receipt, print complete, 

fax available dan pemberhentian/terminate aplikasi merupakan beberapa contoh dari tanda 

yang dihasilkan oleh window pop-up untuk memberi tahu pengguna client.

Layanan Boot Jarak Jauh

Beberapa aplikasi beroperasi dengan baik pada workstation tanpa media penyimpanan 

lokal; terminal X dan workstation digunakan dalam keamanan lokasi merupakan beberapa 

contohnya. Client harus menyediakan software yang cukup yang di-burn pada E-PROM 

(Erasable Programmable Read Only Memory) untuk mulai membaca inisial program (Initial 

Program Load). E-PROM terdapat pada semua workstation untuk menangani layanan BIOS 

(Basic Input/Output System). Mini system operasi ini cukup canggih untuk membaca 

software jarak jauh/remote yang menyediakan layanan yang sedang digunakan dan fungsi 

aplikasi pada client atau terminal X. 

Layanan Jarak Jauh Lainnya

Aplikasi dapat meminta bantuan client untuk mengeksekusi secara jarak jauh pada 

server. Layanan backup merupakan salah satu contoh dari layanan yang mungkin 

memberikan bantuan secara jarak jauh dari client. Funsi bisnis seperti pengunduhan data dari 

host atau pemeriksaan daftar harga juga memberikan bantuan local untuk menjalankannya 

secara jarak jauh/remote. Software disediakan oneh NOS untuk menjalankannya di client 

untuk memulai aplikasi jarak jauh ini.

Komputasi mobile semakin digunakan untuk tetap berfungsi ketika keluar dari kantor. 

Dengan arsitektur masa depan yang sesuai, aplikasi dapat dibangun untuk beroperasi secara 

efektif dari jaringan kantor local atau remote laptop. Teknologi baru-baru ini mendukung 

workstation secara penuh dengan kemampuan untuk tetap konsisten dengan aplikasi GUI 

dengan penerapan desktop. Pilihan protocol IPC untuk akses mobile berdasar pada TCP/IP. 
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Layanan  Utility

Sistem operasi menyediakan fungsi lokal seperti copy, move, edit, compare dan help 

yang dieksekusi pada client. 

Layanan Pesan

Pesan dapat dikirim dan diterima secara sinkron dari atau kepada jaringan. Layanan 

pesan menyediakan fungsi buffering, penjadwalan, dan arbitrasi untuk mendukung fungsi. 

Layanan Jaringan

Client berkomunikasi dengan jaringan lewat serangkayan layanan dan API yang 

membuat, mengirim, menerima dan memformat pesan jaringan tersebut. Layanan ini 

menyediakan dukungan untuk protokol komunikasi, seperti NetBIOS, IPX, TCP/IP, APPC, 

Ethernet, Token Ring, FDDI, X 25, dan SNA. Layanan ini lebih lanjut dibahas pada Bagian 

5, ”Komponen Aplikasi Client/Server-Konektivitas”.

Layanan  Aplikasi

Eksekusi jarak jauh lebih lanjut melayanan apa yang NOS sediakan, aplikasi yang ada 

akan menggunakan API yang terdapat pada RPC untuk memberikan layanan khusus dari 

server jarak jauh. 

Layanan Database

Permintaan Database dibuat dengan menggunakan sintaks SQL. SQL adalah bahasan 

standar industi yang didukung oleh banyak vendor. Karena bahasanya menggunakan bentuk 

yang standar, aplikasi yang serupa mungkin berjalan pada platform multi. Ada beberaap 

perbedaan pada sintaks dan ekstensi produk yang disediakan dari sebagian besar vendor. Hal 

ini dilakukan untuk meningkatkan produktifitas pengembang dan kinerja sistem yang 

seharusnya dievaluasi dengan hati-hati untuk menentukan apakah penggunaannya 

memperparah ketidakcocokan termasuk penggunaan komponen yang dimiliki oleh produk 

yang ada pada setiap vendor. Penggunaan fitur unik mungkin mencegah penggunaan terhadap 

produk dari vendor lain dengan tempat yang luas atau sempit. Ekstensi yang ditentukan 

seperti prosedur penyimpanan, dikembangkan pada standar de facto. 
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Penggunaan prosedur penyimpanan sering dijadikan jalan oleh para programmer 

dalam menggunakan ekstensi yang telah ditentukan, yang dibutuhkan oleh kinerja yang baik. 

Pemahaman yang jelas, dengan proyek teknik arsitek, yang mana standar yang digunakan 

pada komponen sangat penting dari standar SDE pada sebuah proyek. 

Tanda Layanan Pengaturan Jaringan

Kebanyakan kartu antarmuka jaringan (NIC) dapat menghasilkan tanda untuk 

menyatakan kesalahan yang dideteksi dan mengirimkan pesan terkirim dan diterima. Tanda 

ini sangat bernilai pada manajemen jarak jauh LAN untuk mengaktifkan pendeteksi dini. 

Karena banyak kesalahan/error muncul hanya sementara, pendeteksi jarak jauh yang 

sederhanan memungkinkan permasalahan untuk diselesaikan sebelum menjadi parah. 

Aplikasi juga mungkin menghasilkan tanda untuk menyatakan masalah yang real atau 

potensial. Kondisi error tertentu menunjukkan bahwa prosedur penting tidak diikuti. 

Kegagalan program aplikasi mungkin terjadi karena versi software yang ada tidak digunakan. 

Dukungan untuk remote client mungkin sangat sederhana jika alert dihasilkah oleh 

aplikasi. Hal ini harus menjadi bagian dari setiap standar SDE. Banyak situasi alert dapat 

dihasilkah secara otomatis dari code standar tanpa keterlibatan pengembang aplikasi. 

Pembahasan yang lengkap tentang menajemen jaringan dapat dilihat pada Bagian 5 tentang 

komunikasi. 

Dynamic Data Exchange (DDE)

DDE merupakan fitur dari Windows 3.x dan Manajer Presentasi dari OS/2 yang 

memungkinkan pengguna untuk mengirimkan data antara aplikasi dari verdor yang berbeda

melalui dukungan untuk API. Misalnya, paket grafik dapat dihubungkan ke database untuk 

menyediakan grafik data terbaru setiap kali grafik mengalami perubahan.
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Object Linking and Embedding (OLE)

OLE merupakan ekstensi untuk DDE yang memungkinkan objek dibuat dengan 

menggunakan komponen software aware. Aware maksudnya bahwa rujukan terhadap objek 

atau salah satu komponen secara otomatis menggunakan software yang sesuai untuk 

memanipulasi data. Contohnya, sebuah dokumen dibuat dengan menggunakan pengolah kata 

yang mungkin memasukkan gambar yang dibuat oleh paket grafik. Gambar tersebut dapat 

dirubah ke grafik internal dari pengolah kata, seperti bentuk WPG untuk WordPerfect. 

Dengan OLE, gambar dapat dimasukkan ke dalam bentuk aslinya dengan objek dokumen; 

diamanapun gambar dipilih, paket grafis akan mengontrolnya untuk memanipulasi gambar 

tersebut. Aktifasi dari software benar-benar transparan bagi user sebagaimana mereka 

mengendalikannya lewat dokumen.

Saat ini dengan OLE, satu paket aplikasi mengakses data yang dibuat dari aplikasi 

lain lewat penggunaan viewer atau launcher. Viewer dan launcher ini harus disesuaikan 

dengan setiap aplikasi. Dengan viewer, semua user dapat melihat data dari satu paket 

software sementara mereka menjalankan paket yang lainnya. Launcher membantu paket 

software yang dibuat dan menyediakan fungsi penuh terhadap software launcher tersebut.

Kedua teknik ini membutuhkan user yang peduli terhadap perbedaan diantara sumber 

data. DDE dan OLE menyediakan keuntungan substansial: setiap DDE atau OLE 

memungkinkan aplikasi untuk menggunakan software yang mendukung perubahan data API 

tersebut. Aplikasi e-mail akan mudah untuk melampirkan sejumlah komponen kedalam mail 

tanpa membutuhkan viewer atau launcher yang sesuai.

Tidak semua aplikasi Windows mendukung OLE, tetapi Microsoft Corporation telah 

merilis pengembangan software OLE 2.0 (Software Development Kit). Tool ini benar-benar 

sederhana untuk diintegerasikan dengan OLE pada partisi ketiga, yaitu pengembangan 

aplikasi. Pencarian organisasi untuk membuat desktop yang konsisten mulai menggunakan 

OLE SDK sebagai bagian aplikasi yang sesuai.

OLE 2.0 memperpanjang kemudahan OLE untuk mengaktifkan sekumpulan data 

yang didefinisikan sebagai objek dan disimpan di database. Objek ini dapat didrag dan drop 

kedalam aplikasi dan mengeditnya tanpa membutuhkan penggantian kembali pada aplikasi 

yang membuatnya. Hal ini menyediakan antar muka yang lebih baik untuk user. Pada OLE 

1.x, double click pada Lotus 1-2-3 untuk spreadsheet Windows tersimpan pada Microsoft 

Word untuk menampilkan dokumen dan membukan dokumen tersebut. Dibawah OLE 2.0, 

jendela menu dan toolbar yang aktif (Word) mengubahnya pada 1-2-3. Pengguna hanya 
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berinteraksi dengan objek, dengan tidak membutuhkan kehati-hatian pada saat software multi 

dijalankan.

Common Object Request Broker Architecture (CORBA)

CORBA merupakan spesifikasi dari Object Management Group (OMG), dari vendor 

UNIX. OLE focus pada pembagian data diantara aplikasi yang ada pada single desktop, dan 

COBR mengalamatkan lewat platform transfer data dan memproses perpindahan objek lewat 

jaringan. Dukungan COBRA memungkinkan client Windows dan UNIX membagi objek. 

Operasi pengolah kata pada desktop Windows dapat memasukkan grafik yang dihasilkan dari 

workstation UNIX.

Enterprise View

Hal ini sangat penting untuk designer dan pengembang aplikasi untuk memahami dan 

mengingat bahwa user melihat system lewat client. Walaupun keajaiban teknologi ditunjukan 

pada sever, design atau implementasi yang jelek pada client menghasilkan persepsi user yang 

tidak baik bagi semua aplikasi.


