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ABSTRACT 
Commnunication software supports communication protocol, which enables data and information exchanges between 
communication entities. Communication software handles tasks such as connection establishment, concurrency, event 
detection, synchronization, and so on. Application framework (called framework) was designed as semi-complete 
application that can be developed for building application, which makes use of a set of abstract classes and its interclass 
collaborations. Objective of this paper is using framework to develop communication software. Framework used is 
provided by ACE Toolkit, an object oriented toolkit that provides frameworks dedicated for building communication 
software. Four of them (ACE Reactor, ACE Proactor, ACE Acceptor-Connector and ACE Task) are used in the case 
studies. The use of this framework is represented in the requirement specification, static structure design, sequential 
diagram design, and implementation (coding and testing). Framework of ACE has been used for developing 
communication software which is called SMS On LAN Application. Development of this application showed that the 
framework provided by ACE Toolkit can be used for communication software development and handles task in that 
software. The SMS On LAN was defined, designed, and implemented using Microsoft® Visual C++™ version 6.0.  
Keywords: Framework, Communication Software, ACE Toolkit, SMS On LAN 
 
1. Pendahuluan 
Penggunaan framework untuk pengembangan sebuah perangkat lunak merupakan salah satu teknik yang tersedia 
sekarang ini. Dengan framework, pembangunan sebuah aplikasi dapat dilakukan tanpa harus membangunnya mulai dari 
nol. Framework memberikan sebuah solusi arsitektur bagi aplikasi dari domain persoalan tertentu. Selain itu juga 
memberikan desain rinci dan kode bagi sebuah pengembangan aplikasi. Framework adalah sebuah desain dari semua 
atau sebagian sistem, yang dapat digunakan kembali, yang direpresentasikan oleh sekumpulan kelas abstrak dan 
kolaborasi dari instance-nya[1]. Framework juga dapat diartikan sebagai aplikasi semi-complete yang dapat digunakan 
untuk membangun aplikasi lain[2].   
 
Perangkat lunak komunikasi adalah sebuah program yang mendukung protokol komunikasi, mengendalikan perangkat 
keras komunikasi dan sebagai antarmuka sistem operasi dan pemakai, sehingga memungkinkan terjadi pertukaran data 
dan informasi[3]. Perangkat lunak komunikasi merupakan perangkat lunak uang terkait dengan representasi, transfer, 
interpretasi, dan pemrosesan data antar komputer atau jaringan. Biasanya perangkat lunak komunikasi dikembangkan dan 
digunakan pada lingkungan jaringan komunikasi/komputer dan/atau sistem terdistribusi. 
 
Dua tantangan terbesar yang dihadapi ketika mengembangkan perangkat lunak komunikasi yaitu kompleksitas inherent 
dan accidental. Kompleksitas inherent yaitu tantangan yang muncul dari pengembangan perangkat lunak itu sendiri, 
misalnya dalam hal mendeteksi dan recovery kegagalan pada jaringan dan host, terkait dengan latency komunikasi, dan 
lain-lain. Kompleksitas accidental berasal dari keterbatasan tool dan teknik yang ada sekarang ini (konvensional). Selain 
itu juga berasal dari implementasi middleware  konvensional yang tidak/kurang optimal untuk aplikasi dengan kebutuhan 
performansi yang tinggi. Sumber lain dari kompleksitas ini juga dapat berasal dari penggunaan desain algoritmik yang 
menghasilkan arsitektur perangkat lunak yang tidak extensible dan tidak dapat dimodifikasi atau diadaptasi dengan cepat 
untuk memenuhi perubahan pada aplikasi[4].  
 
Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana penggunaan framework untuk pengembangan perangkat lunak komunikasi, 
bagaimana framework dapat menangani kompleksitas yang muncul dalam pembangunan perangkat lunak komunikasi. 
Tujuan dari pengkajian ini untuk melakukan studi dan analisis terhadap penggunaan framework untuk pengembangan 
perangkat lunak komunikasi. Studi dan analisis dilakukan dengan cara membangun sebuah aplikasi jaringan yang 
merupakan contoh perangkat lunak komunikasi, dengan menggunakan framework yang disediakan oleh toolkit ACE™ 
(ADAPTIVE Communication Environment).  
 
2. Landasan Teori 
2.1 Application Frameworks 
Application frameworks, disingkat framework merupakan salah satu teknik reuse berorientasi objek[1]. Beberapa definisi 
dari framework antara lain: 
1. Framework adalah desain dari seluruh atau sebagian sistem yang dapat digunakan kembali (reusable), yang 

direpresentasikan oleh sehimpunan kelas abstrak dan cara instance-nya berinteraksi; kerangka sebuah aplikasi yang 
dapat dimodifikasi atau disesuaikan oleh pengembang aplikasi[1]. 
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2. Framework adalah sehimpunan kelas yang bekerjasama yang membentuk desain yang dapat digunakan kembali, 
untuk kelas perangkat lunak tertentu[5]. 

3. Framework adalah sebuah aplikasi semi-complete dan dapat digunakan kembali, yang dapat dikhususkan untuk 
memproduksi aplikasi sesuai pesanan[6]. 

Karakteristik dari framework adalah menunjukkan “inversion of control” pada saat run-time melalui callback[7]. 
Framework menyediakan struktur dan fungsional domain tertentu yang terintegrasi yang dapat digunakan kembali, 
merupakan sebuah aplikasi semi-complete.  

 
Manfaat utama penggunaan framework bagi pengembang/programmer adalah modularity yaitu dengan cara meng-
enkapsulasi kedetilan implementasi; reusability yaitu dengan cara pendefinisian komponen generik yang dapat digunakan 
kembali untuk membuat aplikasi baru; extensibility dengan memberikan hook method yang memungkinkan sebuah 
aplikasi antarmuka yang stabil; inversion of control yaitu method yang ditentukan untuk memberikan respon terhadap 
kejadian eksternal yang terjadi.  

 
Secara umum framework dapat diklasifikasikan berdasarkan dua kriteria yaitu berdasarkan bidang/domainnya dan teknik 
yang digunakan untuk pengembangannya. Berdasarkan bidangnnya terdiri dari framework untuk system infrastructure, 
framework middleware integration, dan framework Enterprise application. Berdasarkan teknik pengembangannya terdiri 
dari framework white-box dan framework black-box. 

 
Penggunaan framework dapat dilakukan dengan beberapa cara. Banyak di antaranya membutuhkan pengetahuan yang 
mendalam atas framework yang akan digunakan. Secara umum cara yang paling mudah adalah dengan menghubungkan 
komponen-komponen framework yang sudah ada. Cara ini tidak mengubah framework, tetapi dengan menggunakan 
antarmuka dari framework dan aturan-aturan untuk menghubungkannya. Cara ini seperti membangun rumah-rumahan 
dari Lego™. Cara lain, dengan mendefinisikan sub-kelas konkret yang baru dari base-class yang akan digunakan pada 
aplikasi yang dibangun. Penggunaan framework dengan cara ini membutuhkan pengetahuan yang lebih dalam atas kelas 
abstrak dari framework. 

 
2.2 Perangkat Lunak Komunikasi 
Perangkat lunak komunikasi dapat didefinisikan sebagai program yang mendukung protokol komunikasi, mengontrol 
perangkat keras komunikasi dan sebagai antarmuka dengan sistem operasi dan pemakai, yang memungkinkan pertukaran 
data dan informasi[3]. Perangkat lunak komunikasi terkait dengan representasi, transfer, interpretasi dan pemrosesan data 
antar sistem komputer atau jaringan. Fungsi utamanya adalah mengatur pergerakan data ke dalam atau ke luar perangkat 
komputer melalui kartu antarmukanya. Perangkat lunak komunikasi harus mengirim dan menerima pesan dari sistem 
operasi dan aplikasi seperti web browser, program email dan membungkus data dalam format paket data yang tepat dan 
memastikan bahwa perangkat komputer menggunakan aturan yang sama, sebagaimana perangkat komputer yang lain. 

 
Fungsi dari perangkat lunak komunikasi adalah mengkoordinasi aliran informasi antar komponen yang saling terhubung 
di dalam jaringan telepon, internet, jaringan nirkabel, jaringan perbankan, basis data terdistribusi[8],. Setiap komponen di 
atas dapat dipandang sebagai sistem reactive (secara kontinu berinteraksi dengan lingkungannya). Isu-isu yang berkaitan 
dengan pengembangan perangkat lunak komunikasi antara lain banyaknya kemungkinan sekuens dari interaksi antar 
komponen, race conditions, timing issues dan lain-lain. Task yang biasa dilakukan oleh perangkat lunak komunikasi 
yaitu connection establishment, service initialization, event demultiplexing, event handler dispatching, interprocess 
communication, shared memory management, static and dynamic service configuration, concurency dan 
sychrohnication[9]. 

  
Pengembangan perangkat lunak komunikasi menghadapi pertimbangan desain yang terkait terutama dalam penanganan 
kompleksitas inherent. Pertimbangan desain ini dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) dimensi yang saling tidak 
bergantung satu sama lain yaitu[10]: 
1. dimensi komunikasi, mengacu pada aturan, bentuk dan level abstraksi yang aplikasi gunakan untuk berinteraksi.  
2. dimensi konkurensi, mengacu pada mekanisme yang mengatur penggunaan proses dan thread dengan tepat untuk 

merepresentasikan banyak layanan dan bagaimana setiap layanan tersebut dapat menggunakan banyak thread secara 
internal. 

3. dimensi layanan, mengacu pada sifat utama dari layanan aplikasi, seperti durasi dan struktur dari setiap layanan, 
termasuk menyangkut mekanisme bagaimana layanan tersebut diberikan.  

4. dimensi konfigurasi, mengacu bagaimana layanan jaringan diidentifikasi dan kapan layanan-layanan tersebut di-
bound bersama-sama untuk membentuk aplikasi yang lengkap. 

 
2.3 Toolkit ACE™ 
ACE adalah sebuah toolkit berorientasi objek, yang berisi sekumpulan tool tingkat tinggi yang memungkinkan pengguna 
berinteraksi dengan framework untuk mengkonfigurasi dan membangun aplikasi baru. Toolkit ini mengimplementasikan 
banyak design pattern untuk perangkat lunak komunikasi. Design pattern yang diimplementasi terdiri dari service access 
and configuration pattern, event handling pattern, synchronization pattern, concurrency pattern[11].  
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Toolkit ACE terdiri dari empat (4) lapisan yaitu lapisan Operating System Adaptation, lapisan C++ wrapper facades, 
lapisan ACE framework dan lapisan networked services components. Arsitektur toolkit dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Arsitektur Toolkit ACE[12] 
 
Framework yang disediakan ACE merupakan implementasi dari design pattern untuk sistem konkuren, paralel dan 
terdistribusi. Secara umum framework yang disediakan oleh ACE ditunjukkan pada Gambar 2. Arah panah menunjukkan 
kebergantungan (dependency) dari framework  tersebut.   
 
 

 
 
 

 
Gambar 2. Framework di Dalam ACE[7] 

 
3. Penggunaan Framework 
Pada bagian ini akan dipaparkan penggunaan framework untuk pembangunan sebuah aplikasi dari perangkat lunak 
komunikasi. Pembangunan aplikasi dimulai dengan analisis kebutuhan penggunan dan spesifikasi perangkat lunak yang 
dibangun, pemilihan framework yang digunakan dan penentuan application-specific increment (ASI). 
 
3.1 Deskripsi Perangkat Lunak 
Perangkat lunak yang akan dibangun dinamakan SMS On LAN, yaitu sebuah aplikasi jaringan yang dapat digunakan 
untuk berkirim pesan secara peer-to-peer. Pengguna aplikasi ini dapat mengirim pesan kepada pengguna lain berupa 
pesan teks pendek. Pesan teks dibuat oleh pengguna pada aplikasi client, diteruskan ke pengguna tujuan oleh aplikasi 
server. Pesan pendek yang dikirim dapat mencapai 760 karakter alfanumerik. Setiap pesan pendek yang diterima 
mencapai 160 karakter alfanumerik. Selain dapat mengirimkan pesan pendek, aplikasi ini juga menyediakan fitur 
tambahan berupa informasi cuaca dan currency. Pengguna dapat meminta informasi tersebut dengan melalukan request 
khusus atau melalui pengiriman pesan pendek yang ditujukan kepada account tertentu. Informasi yang diminta akan 
diterima oleh pengguna dalam bentuk pesan pendek. Pengguna aplikasi dapat membuat pesan, mengirim, menyimpan, 
menghapus dan mengedit pesan tersebut dan meminta layanan informasi. Pesan yang dibuat dan/atau dikirim (outgoing 
message) dapat disimpan dan diedit, dikirim kembali, ditampilkan, atau dihapus.  Pesan yang datang (incoming message) 
dapat disimpan, ditampilkan, dihapus, di-edit, dikirim kembali (forward). Aplikasi ini diimplementasikan di jaringan 
lokal (LAN) dengan protokol komunikasi TCP/IP. Perangkat lunak terdiri dari aplikasi client dan aplikasi server.  
 
3.2 Fungsionalitas Aplikasi 
Fungsionalitas aplikasi client, yang digambarkan pada use-case diagram (lihat Gambar 3): 
1. Aktivasi account, adalah sebuah fungsionalitas untuk mengaktifkan account pengguna ke server. Account ini telah 

dibuat sebelumnya dan pengguna tinggal mengaktifkannya. 
2. Pengelolaan Pesan Pendek yang terdiri dari fungsionalitas sebagai berikut: 

a. Create new short message (SM), untuk membuat pesan pendek yang baru, termasuk untuk meminta informasi 
cuaca maupun currency.  

b. Send, untuk mengirimkan pesan pendek ke pengguna tujuan.  
c. Save, untuk menyimpan pesan pendek yang baru dibuat atau yang di-edit ke outbox 
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d. Edit, untuk menyunting pesan pendek yang tersimpan baik di inbox maupun outbox.  
e. Reply, untuk membalas pesan pendek yang diterima dan disimpan di-inbox.  
f. Delete, untuk menghapus pesan pendek yang tersimpan di inbox atau outbox 
g. View, untuk menampilkan pesan pendek, baik yang tersimpan di inbox maupun yang tersimpan di outbox. 

3. Receive, yang tidak secara langsung digunakan oleh pengguna, diperlukan sebagai sebuah kebutuhan untuk 
menerima pesan pendek dan informasi yang datang dari server.  

4. Submit, untuk melakukan koneksi dan pengiriman data pesan pendek ke server.   
5. Request info, digunakan meminta informasi tertentu dari server. Misalnya informasi cuaca, atau currency.  
 
Fungsionalitas aplikasi server, antara lain: 
1. Fungsionalitas penanganan aktivasi account, untuk menangani aktivasi account yang dilakukan oleh pengguna.  
2. Forwarding pesan pendek, merupakan fungsionalitas utama dari aplikasi server. Server bertanggung jawab menerima 

pesan pendek dari seorang pengguna, dan menjamin meneruskannya kepada pengguna tujuan. Berarti diperlukan 
sebuah fungsionalitas yang melakukan tanggung jawab ini. 

3. Deliver report status, untuk menangani delivery status pesan pendek tersebut oleh server.  
4. Deliver after, untuk menangani delivery sebuah pesan pendek yang tersimpan di server.   
5. Info service, server juga menyediakan layanan informasi kepada pengguna. Ketika pengguna meminta informasi ke 

server, dibutuhkan fungsionalitas layanan informasi untuk menangani permintaan tersebut.  
6. Deliver information, layanan informasi yang diminta oleh pengguna dan ditangani oleh fungsionalitas infoservice, 

perlu diteruskan kepada pengguna yang meminta.  
 
3.3 Penggunaan framework ACE pada aplikasi 
Penggunaan framework ACE pada aplikasi SMS On LAN didasarkan pada kebutuhan fungsionalitas dari aplikasi.  
Berikut framework ACE yang memenuhi kebutuhan fungsionalitas aplikasi adalah: 
1. ACE Reactor,  digunakan untuk fungsionalitas deteksi event, demultiplexing dan dispatching 
2. ACE Acceptor-Connector, digunakan untuk fungsionalitas deteksi event, demultiplexing, dan dispatching, koneksi 

aktif dan pasif. Framework juga me-release pemrosesan layanan dari proses koneksi. 
3. ACE Proactor, digunakan untuk fungsionalitas deteksi event, demultiplexing dan dipacthing, koneksi aktif dan pasif, 

pengiriman dan penerimaan data secara asinkron. 
4. ACE Task, digunakan untuk meningkatkan konkurensi pada sebuah perangkat lunak komunikasi, terutama pada 

konkurensi objek.  
 
Selain fungsionalitas di atas yang semuanya menggunakan framework, juga ada beberapa fungsional aplikasi yang 
dibangun tidak menggunakan framework. Fungsionalitas dan struktur seperti ini, pada penggunaan framework 
dinamakan Application Specific Increment (ASI). Misalnya pada aplikasi server, penanganan aktivasi dan validasi 
account, penanganan pemrosesan pesan yang diterima dan di-deliver oleh server, penanganan delivery report status, dan 
lain-lain. Pada aplikasi client, ASI terdiri dari fungsionalitas yang menangani antarmuka pengguna, seperti create new 
sms, penanganan penyimpanan pesan pendek ke storage, penanganan predefined text, address book, dan lain-lain. 
 
Gambar 4 dan 5 menunjukkan struktur statik dari aplikasi server SMS On LAN yang menggunakan framework ACE. 
Semua kelas yang berada di luar persegi panjang adalah kelas framework yaitu ACE_Reactor dan ACE_Task dan 
wrapper facade ACE_Event_Handler yang disediakan oleh ACE. Ada 3 kelas yang memanfaatkan framework yaitu kelas 
Server_Acceptor, SMS_Handler dan CSMSForward. Pada Gambar 5, framework ACE yang digunakan antara lain 
ACE_Acceptor/Connector, ACE_Task, ACE Reactor, dan beberapa wrapper facade.  
 
Aspek dinamik dari aplikasi SMS On LAN dapat juga menunjukkan keterlibatan dan penggunaan framework pada 
aplikasi yang dibangun. Gambar 6 menunjukkan aspek dinamik SMS_Handler ketika menerima pesan dari client. Ketika 
pengguna mengirim pesan pendek, aplikasi client  melakukan koneksi ke server, dideteksi oleh ACE_Reactor (framework 
ACE), kemudian demultiplexing dan dispacthing method handle_input() dari kelas Server_Acceptor.  Kelas ini kemudian 
menciptakan objek SMS_Handler dan melakukan inisialisasi, termasuk register_handler() ke reactor. Setelah koneksi 
sukses, selanjutnya aplikasi client melakukan pengiriman data berupa tipe request, dideteksi oleh ACE_Reactor dan 
callback method handle_input() dari objek SMS_Handler, yang menangani penerimaan data dari client. Lengkapnya 
dapat dilihat pada Gambar 6. 
 
Gambar 7 menunjukkan struktur statik dari aplikasi client. Pada aplikasi client digunakan satu framework ACE yaitu 
ACE_Reactor, yang menangani deteksi event, demultiplexing dan dispatching.  
 
4. Implementasi Perangkat Lunak 
Implementasi penggunaan framework untuk aplikasi SMS On LAN dilakukan pada platform sistem operasi Win32 yaitu 
Windows XP Professional. Alasan utama penggunaan platform ini didukung oleh toolkit ACE yang telah diuji pada 
kebanyakan sistem operasi, dan termasuk Win32.  
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Spesifikasi perangkat lunak terdiri dari sistem operasi: Microsoft Windows XP Professional; Lingkungan 
Pengembangan: Microsoft Visual C++ 6.0; dan Middleware: ACE versi 5.3 
  
5. Kesimpulan dan Saran 
Berdasarkan penggunaan framework pada aplikasi SMS On LAN dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu: 
1. Penggunaan framework yang disediakan oleh ACE dalam pembangunan aplikasi studi kasus dan hasil uji 

membuktikan bahwa framework ACE dapat digunakan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh framework. 
2. Framework ACE Reactor dan ACE Proactor dapat digunakan untuk membangun perangkat lunak komunikasi, tanpa 

menciptakan proses atau thread khusus untuk menangani banyak event yang terjadi.  
3. Penggunaan framework ACE Task sangat memudahkan penanganan permintaan layanan yang konkuren dalam 

pengembangan perangkat lunak komunikasi berorientasi objek.  
4. Dari cara penggunaannya, framework yang disediakan oleh ACE termasuk kategori framework white-box, dimana 

penggunaannya dilakukan dengan cara inheritance dari base-class yang disediakan oleh framework dan melakukan 
overriding pada method yang sudah didefinisikan oleh framework.  

Saran berikut untuk dapat dilanjutkan pada penelitian berikutnya yaitu 
1. Penggunaan framework perlu dilakukan pada beberapa aplikasi komunikasi lain, terutama pada aplikasi jaringan 

yang banyak digunakan saat ini. Misalnya webserver, ftp server, messenger, dll. 
2. Perangkat lunak SMS On LAN (server) dijalankan pada sistem operasi platform lain, seperti Unix, Linux.  
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Gambar 3. Diagram Use-case Client Gambar 4. Diagram Use-case Server  

Gambar 5.  Struktur Statik Server (1) 
Gambar 5.  Struktur Statik Server (2) 

Gambar 6. Diagram Sekuensial Penerimaan 
Pesan Pendek oleh SMS_Handler 

Gambar 7. Struktur Statik Aplikasi Client 


