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BAB V

PERANCANGAN APLIKASI WEB

Bersama  dengan  diperkenalkan  “WEB  SERVICES”  kalau  orang  indonesia  mengartikan 

sebagai pelayanan web dan konsep web itu sendiri membuat perancangan web itu lebih fleksibel 

sama halnya dengan orchestra atau koreografi.  Secara umum dalam perancangan aplikasi desain 

web yang perlu diperhatikan dan direkomendasi serta didiskusikan para pakar dibagi menjadi 6 

bagian yaitu sebagai berikut:

• Backgroud yang khas dari sebuah tim dann peduli terhadap integrasi

• Web  memiliki  kebebasan  dalam  models,  metode,  dan  perlatan  untuk  desain  dan 

implementasi dari tiap bagian web

• Seleksi sangat diperhatikan tidak hanya masalah rencana kategori aplikasi web tetapi juga 

perencanan teknologinya

• Keseimbangan dalam proses desain web

A Web desain sebuah evolusi perspektif

A.1  Backgroud atau  Latar Belakang

Menjadi pusat karateristik web aplikasi adalah dokumen yaitu kebutuhan utama, 

informasi pembaca dengan software tradisional: konten web adalah raja. Maka dari itu 

pengembangan web simple dengan sistem hypertext melalui internet.

A.2 Desain Informasi

• Konsep hypertext merupakan konsep tertua daripada HTML

• Hypertext dokumen merupakan era sebelum web

• HTML dapat  dipahami sebagai  klasik dokumen pendeskriptian bahasa dengan tag 

hypertext

• Web's mengalami pengembangan yang signifikan
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• Aspek terdiri dari layout, konten, node dan mesh

• Pemilihan teknologi webb sebagai pendukung konsep

A.3 Desain Software

A.3.1 Web program

• HTML form

• Skrip bahasa yang berkembang signifikan

• Proses membutuhkan browser atau server

• Data virtual berdasarkan Document Object Model (DOM)

• Pengembang Java memperkenalkan bahasa untuk web dalam sebuah browser 

yang dapat menjalankan tidak hanya HTML melainkan juga java yaitu Java 

Applets

A.3.2 Distribusi Program

• Distribusi melalui internet koneksi ke TCP 

• EBC (Event Based Communication) pembuat informasi ketika berkomunikasi

• Klien  mendaftarkan  macam-macam  kegiatan  yang  dilakukan  dengan 

subscription

A.4 Penggabungan informasi desain dan software desain   

• Implementasi software desain berbasis objek sebagai dokumen HTML

• Kenyataannya  berbasis  objek  dan  hypertext  sudah  menyatu  dapat  dengan  mudah 

dilihat pada sebuah node tipe komputer generate video.

• Bentuk HTML sering menyembunyikan metode Javascript

• Implementasi pada klien dan server

• Link untuk URLs di HTML dan Xlinks untuk XML

A.5 Masalah pada Web desain

• Desain pada halaman web berisi  infromasi  desain dan software (perangkat  lunak) 

desain
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• Bentuk transisi berdasarkan interaktif dari pengguna atau user interface

• Dua desain konsep yang perlu digaris bawahi elements dan links

• Implementasi software (perangkat lunak) navigasi pada layer HTML or XML

A.6 Struktur Desain

• Desain presentasi merupakan desain berupa keluaran dokumen, media, dan data yang 

tergabung dalam sistem informasi atau aplikasi data.

• Desain interaksi menghubungkan user interaksi dan sebuah aplikasi web

• desain fungsi, terfokus pada komposisi komponen pada kategori aplikasi web

B. Desain Presentasi 

• Konten adalah “raja”

• Pada HTML tradisional terdapat ratusan HTML dokumen yang diaptasi secara manual

• Perangkat membuat web aplikasi dibagi menjadi 2 kategori yaitu page editor konvensional 

dan content management system

• Pusat presentasi atau pemaparan dan penjelasan aplikasi web

• Presentasi elemen adalah kontrol presentasi desain

• Presentasi desain memberikan pengalaman pengetahuan yang penting daripada metode yang 

formal

C. Desain Interaksi

C.1 Interaksi user atau pengguna

• Desain interaksi terdiri dari visual, dinamik, fungsi, dan teknik elemen aplikasi web

• Interaksi user adalah penambahan pada desain presentasi

• Sebagai aplikasi Web akan lebih menarik maka adanya peningktan atau penambahan 

aturan pada HTML seperti informasi pengeluaran, layout, interaksi pengguna, navigasi 

dan proses.

• Kriteria  dalam  pengaturan  perngembangan  properti  aplikasi  perangkat  lunak  yaitu 

maintainability, reusability, scability, sustainability, dan expandability.
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C.2 Tampilan Muka User atau Pengguna 

• Web aplikasi tampilan muka pengguna sering memberikan sejumlah informasi yang 

luas, penggunaan – penggunaan informasi dan hubungan antar informasi

• Semantik navigasi

• Halaman HTML terdiri dari berbagai skrip atau teknologi plug-in sebelum penggunan 

mengkases informasi

C.3 Desain Navigasi 

• Desain navigasi ada dua bagian yaitu element pengguna dapat mengakses satu tangan 

dan struktur navigasi oleh tangan lainnya

• Elemen menjadi node

• Struktur memiliki hubungan dengan node-node

C.4 Desain link internal : URL

• Proses navigasi adalah trigger pengguna pada antar muka pengguna

• XML merupakan sebuah progresif yang luas pada tahap link dan koresponden

• Keseluruhan XML adalah kebutuhan yang penting dalam pembuat aplikasi web 

• Xlink telah mendukung ekternal dan internal link-link, memiliki fasilitas perkenalan 

dan kerjasama menggunakan penyimpanan data
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C.5 Navigasi dan Orientasi

• Tiga dasar identifikasi strategi

• Perkumpulan navigasi (Navigation Organization)

• Pertolongan orientasi (Orientation Aid)

• Link persepsi  (Link Perception)

• Peningkatan aplikasi web bergantung kepada pertolongan orientasi dan navigasi

C.6 Struktur Dialog untuk kegiatan yang kompleks

• Aplikasi web yang kompleks sering membuat proses ekstensif

• Sebuah aksi adalah trigger sebagai hasil dari step navigasi

• Navigasi hanya dipanggil pada sebuah halaman pada sebuah bentuk

• Sistem navigasi web aplikasi berjalan dengan automatis

C.8 Hubungan teknologi dan arsitektur

• Beberapa  persembahan  akan  menjadi  kompleks  ketikan  adanya  penggabungan 

beberapa source-source, skrip-skrip akan menjadi sangat luas

• Untuk produk software yang kompleks dalam interaktif menggunakan Model View 

Controller (MVC) sebagai arsitekturnya

• Untuk proses  bisnis  yang komplek lebih  baik  dengan MVC konsep yang terkenal 

tetapi juga terbatas

D. Desain Fungsional atau Fungsi Desain

• Desain fungsional akan mempunyai aspek teknologi yang kuat pengembangan web aplikasi

D.1 Integrasi 

• Mengitegrate sistem dalam tiga level yaitu data level, aplikasi level, dan proses level

• Data level  mengintegrasikan data  berbeda pada aplikasi  yaitu mengtransformasikan 

dan mengopinya

• Intergrasi aplikasi level tergantung waktu dan semantik

• Integrasi  level  merupakan level  tertinggi  karena model  bisnis  untuk perkembangan 
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infrstruktur

D.2 Komunikasi Paradigma dan middleware

• Inter Process Communication (IPC)

• Remote Procedure Call (RPC)

• Event Based Communication (EBC)

• Message Oriented Middleware (MOM)

• Distributed Object Oriented Approaches

D.3 Distribusi paket silang web aplikasi

 

• protokol stack pada pelayanan web

• WS-Transaction

• WS-Cordination

• Atomic Transaction

• The Service Provisioning Markup Language (SPML)

E. Outlook

• Mobile device menjadi sangat dibutuhkan 

E.1 Konteks Aplikasi

• Konteks aplikasi mengambil pengetahuan spesifik dari pengguna

• Location Based Services (LBS) tergantung dari lokasi tampilan infromasi dan lain-lain

• Kelebihan konteks aplikasi adalah memberikan petumbuhan kepercayaan dan terbaik 

di keamanan pada mediun kejadian
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E.2 Perangkat Aplikasi Penghubung

• Bentuk peralatan web enginerring memiliki pemahaman yang masalah device aplikasi 

dapat diselesaikan dengan XML-based untuk presentasinya dengan markup language 

(HTML, WML, dll)

• Server  transcoding  menggunakan  alternatif  adaptasi  aplikasi  dimana  transformasi 

adaptasi dideskripsikan aplikasi dalam format baru

E.3 Reusability

• Konsep untuk mesh

• Tipe konsep

• Alternatif komposisi konsep  


