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Abstract

The functionality of mobile terminals has evolved tremendously
over the last 10 years. Initially, there was just voice transmission. Then,
short message service (SMS) and web browsing (WAP and i-mode) were
added. Later, interactions with vending machines (c-mode) and multimedia
messaging services (MMS) became available. Most recently, video
conferencing and interaction with the surrounding physical environment
(i-area) became possible. This trend indicates a clear evolution toward
Machine-to-machine communication, which requires a sophisticated
software infrastructure running in the mobile terminals. This data
transmission is triggered by digital services running on the phone as well
as on the network that allow users to access data and functionality
everywhere and at anytime. They are digital companions that operate in
our own context and assist us with everyday tasks. The objective of this
paper is to compare terminal software platform  of Symbian OS, Palm
OS, Windows CE .NET OS, and Qualcomm BREW.
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1. Pendahuluan

Fungsionalitas terminal mobile telah berkembang pesat pada satu dasawarsa
terakhir ini. Awalnya, terminal mobile hanya untuk transmisi suara. Kemudian,
digunakan untuk short message service (SMS) dan penambahan browsing web
(WAP dan i-mode).  Kemudian terminal mobile digunakan untuk melakukan interaksi
dengan vending machines (c-mode) dan multimedia messaging services (MMS).
Paling akhir, terminal mobile digunakan untuk melakukan video conferencing dan
interaksi dengan lingkungan fisik sekeliling (i-area).  Kecenderungan ini menunjukkan
evolusi menuju komunikasi mesin-ke-mesin (machine-to-machine
communication), yang memerlukan infrastruktur software canggih yang berjalan
dalam terminal mobile [1].

Evolusi terminal mobile dan perangkat genggam nirkabel (wireless) juga telah
mengubah pandangan tradisional terhadap komputer.  Komputer desktop (di atas
meja) yang immobile berkembang lambat ke dalam model yang lebih dinamik.
Sekarang dikenal adanya komputer genggam yang tidak berada diatas meja, tidak
terpisah dari lingkungan sekeliling dan tidak lagi immobile (tetapi mobile). Perangkat
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ini dapat berkoneksi dengan jaringan nirkabel, mempunyai pemrosesan yang dulunya
untuk server dan workstations, dan dibawa oleh pengguna pada tugas-tugas sehari-
hari.  Mereka ini adalah rekan kerja digital yang bekerja pada konteks personal dan
membantu orang dengan tugas-tugas harian.

Visi ke depan untuk perangkat genggam (handheld device) adalah bahwa
perangkat genggam akan memainkan peran utama dalam aktivitas sehari-hari
pengguna. Perangkat ini akan menyediakan fungsionalitas untuk mengakses dan
mengkonfigurasi sumber daya digital yang berupa aplikasi dan data, memonitor dan
mempengaruhi sumber daya di sekeliling pengguna, dan untuk menyimpan dan
mengelola informasi rahasia dari pengguna.  Berdasar pada tren penggunaan saat
ini, perangkat genggam memposisikan diri untuk menggantikan kunci, kartu identitas,
dan uang sebagai rekan kerja digital. Beberapa proyek penelitian dan aplikasi
komersial telah menunjukkan bahwa potensi nyata dari ponsel dan perangkat
genggam adalah kemampuannya untuk berinteraksi dengan aplikasi dan layanan
secara remote (jarak jauh) [1].

Empat platform software terminal paling terkenal [1] adalah Symbian OS,
Palm OS, Windows CE .NET OS, dan Qualcomm BREW. Tulisan yang didasarkan
pada studi pustaka ini bermaksud membandingkan keempat platform software
terminal tersebut yang mencakup Symbian OS, Palm OS, Windows CE .NET OS,
dan Qualcomm BREW. Pembahasan akan menekankan pada platform software
perangkat mobile secara umum (Bagian 2), evolusi platform software terminal
dan perbandingan antar generasi ponsel (Bagian 3), deskripsi dari empat platform
software terminal (Bagian 4), perbandingan platform software terminal (Bagian
5), serta Simpulan (Bagian 6).

2. Platform Software Perangkat Mobile secara Umum

Sudah disebutkan sebelumnya bahwa empat platform software terminal paling
terkenal adalah Symbian OS, Palm OS, Windows CE .NET OS, dan Qualcomm
BREW. Kecuali Qualcomm BREW, tiga platform lainnya mengikuti arsitektur yang
disajikan pada Gambar 1. Symbian, Palm, dan Windows  menggunakan acuan sistem
operasi yang menunjukkan keseluruhan platform software terminal. Sedangkan
BREW menggunakan acuan yang berbeda yang akan dibahas lebih rinci dalam tulisan
ini.

Gambar 1  Blok Bangunan Platform Software Terminal [1]
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Evolusi dari fungsionalitas ponsel merupakan hasil dari kecanggihan dukungan
infrastruktur yang berjalan di dalam telepon. Gambar 1 menunjukkan platform
software perangkat mobile secara umum yang mencakup pembagian blok bangunan.
Blok bangunan tersebut adalah kernel sistem operasi, runtime environment,
middleware, dan aplikasi.

Kernel sistem operasi merupakan software yang bertanggung jawab untuk
pengelolaan, eksporting, serta pertimbangan sumberdaya hardware yang disediakan
oleh terminal. Kernel sistem operasi merupakan komponen vital yang
menyembunyikan kerumitan dan heterogenitas hardware dan memungkinkan
pengembangan software. Seluruh blok bangunan yang ada tergantung pada kernel
sistem operasi. Kernel sistem operasi untuk terminal telah mencapai kematangan
secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, berkembang dari monitor hardware
sederhana menjadi rancangan yang canggih, mirip dengan sistem operasi desktop
yang ada. Namun tidak seperti kernel sistem operasi desktop, terminal mobile
mempunyai keterbatasan pada kernel sistem operasi, yang mencakup footprint
memori yang rendah, penggunaan memori dinamik yang rendah, framework power
management yang efisien, dukungan real time untuk protokol telepon dan
komunikasi, dan kehandalan [1].

Runtime environment menyediakan lingkungan eksekusi yang aman dan
terkelola dan kontribusi untuk pengembangan aplikasi yang portable. Kebanyakan
runtime environment yang sudah ada didasarkan pada model sandbox yang
mencegah aplikasi dari pengaksesan sumber daya yang tidak berhak (unauthorized).
Aplikasi yang mengeksekusi dalam runtime environment dikodekan dalam bahasa
intermediate (misalnya, Java byte code atau Microsoft Intermediate Language
(MSIL)) dan diinterpreter atau dikompilasi didasarkan atas permintaan (on demand)
sebelum eksekusi. Model eksekusi ini mengisolasi aplikasi dari infrastruktur software
yang nganggur (tidak terpakai), dan karena itu melindungi software platform
terminal ini dari kegagalan aplikasi. Penggunaan bahasa intermediate ini
memungkinkan eksekusi aplikasi yang sama dalam lingkungan yang heterogen.  Hanya
runtime environment yang harus ditentukan (customized) untuk setiap perangkat
[1].

Middleware mencakup sekumpulan layanan yang menyediakan fungsionalitas
untuk penyederhanaan konstruksi aplikasi yang mengekeskusi lintas platform yang
heterogen.  Middleware mencakup dukungan untuk komunikasi jarak jauh (misalnya,
remote procedure call dan objects request brokers), sinkronisasi, caching,
notifikasi event, multimedia, keamanan, dan grafik.  Seperti yang digambarkan pada
Gambar 1, middleware dapat mempengaruhi eksekusi runtime atau berinteraksi
secara langsung dengan sistem operasi untuk meningkatkan kinerja [1].

Akhirnya, lapisan aplikasi mencakup software user yang mempengaruhi blok
bangunan yang telah dijelaskan sebelumnya. Jumlah aplikasi mengalami peningkatan
secara eksponensial dan aplikasi yang berbeda mempunyai kebutuhan yang berbeda
pula. Misalnya, aplikasi terdistribusi memerlukan interaksi dan koordinasi dengan
aplikasi remote dan karena itu, mempengaruhi layanan middleware. Beberapa
aplikasi memerlukan runtime environment untuk eksekusi, sementara aplikasi lain
berjalan alami dan berinteraksi langsung dengan kernel sistem operasi [1].
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3. Evolusi Platform Software Perangkat Mobile

Pada bagian ini, akan dituliskan evolusi platform software terminal, yang
mencakup empat  fitur kunci yang berhubungan dengan blok fungsional.  Pembahasan
juga akan menggunakan timeline yang berbasiskan generasi telpon untuk menunjuk
perbedaan keempat fitur kunci dan tambahan. Fitur yang ditekankan pada bagian
ini adalah sistem operasi, runtime environment, infrastruktur middleware, dan
keamanan.

Generasi telepon mencakup 1G, 2G, 2,5G, 3G, dan XG yang akan datang.
Walaupun batas antar generasi kadang kabur, keseluruhan informasi yang disediakan
di sini akurat. Tabel 1 menjelaskan evolusi platform software terminal. Telepon
generasi 1G dan 2G masih bersesuaian pada awal era ponsel.  Perbedaan antara
1G dan 2G adalah upgrade dari jaringan analog ke jaringan digital, namun
fungsionalitas telepon identik dan kebanyakan berorientasi suara. Ponsel pada
generasi 1G dan 2G ini  tidak mempunyai sistem operasi yang merupakan komponen
terpisah yang berjalan dalam mode khusus dan mendukung aplikasi general-purpose
[1].

Aplikasi dan sistem operasi dipaket dalam sebuah single binary image, diatur
untuk konfigurasi hardware dari setiap telepon, sehingga ponsel generasi 1G dan
2G ini tidak mempunyai runtime environment atau layanan middleware. Pengguna
tidak diijinkan untuk meng-install software pada telepon. Akhirnya, dalam hal
keamanan, telepon GSM masih dilengkapi dengan kartu subscribers identification
module (SIM) yang melindungi telepon dari kasus-kasus pencurian [1].

Telepon generasi 2.5G/3G menampilkan konektivitas data dan
fungsionalitasnya. Telepon generasi ini dilengkapi dengan sistem operasi real yang
melakukan ekspor fungsionalitas yang mencakup thread, proses, dan manajemen
memori, penjadwalan, multimedia, dan akselerasi grafis. Ponsel generasi ini
mengijinkan pengguna untuk melakukan download aplikasi pada saat runtime dan
karena itu mempunyai infrastruktur runtime yang menyediakan lingkungan eksekusi
aman untuk aplikasi ini. Runtime menjamin bahwa aplikasi malicious tidak dapat
merusak fungsionalitas telepon. Ponsel generasi ini juga menyediakan layanan
middleware untuk mendukung aplikasi manajemen informasi personal, sinkronisasi
data, messaging, dan transaksi aman [1].

Akhirnya, kebanyakan telpon generasi 2.5G/3G menyediakan VPN, secure
sockets, dan encryption/decryption libraries untuk mendukung pengembangan
aplikasi yang aman. Kebanyakan fitur ponsel 2.5G/3G adalah peningkatan signifikan
dalam komunikasi data.  Di  Jepang, misalnya, jumlah email yang dikirim dan diterima
lewat telepon lebih besar daripada jumlah yang dikirim dan diterima lewat PC [1].

Ponsel generasi XG jelas akan diorientasikan menuju transmisi data.
Infrastruktur software akan berkembang untuk menyediakan fungsionalitas canggih
seperti sistem operasi, runtime infrastructure, middleware, dan keamanan. Sistem
operasi akan secara dinamis dapat dikonfigurasi dan di-upgrade.  Ponsel generasi
ini juga dapat dioptimasi untuk mengurangi konsumsi energi, fault tolerant, dan
keamanan. Runtime environment akan menyediakan waktu eksekusi yang lebih
cepat dan dukungan untuk aplikasi real-time. Middleware infrastructure akan
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menyediakan layanan canggih yang memungkinkan komputasi terdistribusi dan akan
menjadi dasar untuk penyebaran komputasi dimana-mana di masa depan [1].

Akhirnya, perangkat XG akan menyediakan alat tambahan (pelengkap) untuk
melindungi penyimpanan data dalam telepon untuk melindungi dari pencurian atau
akses remote bagi yang tidak berhak. Juga, alat pelengkap ini akan melindungi
identitas pengguna, sehingga tidak akan mungkin digunakan dengan meniru sebagai
pemilik [1].

Tabel 1 Evolusi Platform Software Terminal [1]

4. Deskripsi Platform Software Terminal

Bagian ini akan merangkum empat platform software terminal paling popular
yaitu Symbian OS, Palm OS, Windows CE .NET OS, dan Qualcomm BREW.
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Kecuali BREW, tiga platform lainnya mengikuti arsitektur yang disajikan pada
Gambar 1.  Symbian, Palm, dan Windows menggunakan acuan sistem operasi untuk
menunjukkan keseluruhan platform software terminal.

4.1 Symbian OS

Sistem operasi Symbian dilisensi oleh sejumlah besar perusahaan handset,
yang mencapai lebih dari 80% dari penjulan mobile phone di seluruh dunia [7].
Versi akhir dari sistem operasi ini adalah 8. Versi sistem operasi ini merupakan versi
yang pertama kali menyediakan kernel sistem operasi real-time, dan mendukung
fitur sebagai berikut [7]: (1) Kaya dengan layanan aplikasi yang mencakup layanan
untuk kontak, penjadwalan, messaging, browsing, dan sistem kontrol; (2) Dukungan
Java; (3) Real time; (4) Dukungan hardware yang mencakup CPU yang berbeda,
peripherals, dan jenis-jenis memori; (5) Messaging dengan dukungan untuk MMS,
EMS, SMS, POP3, IMAP4, SMTP, dan MHTML; (6) Multimedia, yang mencakup
dukungan image dan juga video dan audio streaming; (7) Grafika dengan graphic
accelerator API; (8) Mobile telephony, dengan dukungan untuk kebanyakan
carriers yang ada dan siap untuk jaringan 3G; (9) Dukungan internasional; (10)
Sinkronisasi data (data synchronization); (11) Device management/Over the Air
(OTA) provisioning; (12) Security; dan (13) Wireless connectivity, yang mencakup
Bluetooth dan 802.11b.

Gambar 2 menggambarkan arsitektur dari Symbian OS, yang mencakup enam
lapisan fungsional yaitu kernel and hardware integration, base services, OS
services, Java (runtime environment), application services, dan UI framework.
Menurut Gambar 1, tiga lapisan pertama (kernel and hardware integration, base
services, dan OS services) berhubungan dengan kernel sistem operasi. Pada bagian
Java berhubungan dengan runtime environment, pada application services
berhubungan dengan middleware layer, dan UI Framework sebagai bagian dari
blok bangunan aplikasi (applications building block).

Kernel and Hardware Integration mencakup layanan kernel utama (misalnya,
manajemen memori, manajemen proses dan manajemen power), dan juga driver
perangkat dan ekstensi kernel. Lapisan ini menyederhanakan portabilitas lintas
platform.

Lapisan Base Services  berisi sekumpulan pustaka level rendah (library low-
level) yang melakukan ekspor interface kernel sistem operasi. Interface ini
mendukung pengembangan komponen software yang ada.  Lapisan ini menyediakan
server file yang mengekspor fungsionalitas untuk mengelola sistem file perangkat.

Lapisan OS services menyediakan sekumpulan subsistem dengan
fungsionalitas yang diorganisasikan ke dalam empat kategori utama yaitu generic
services (basis data dan keamanan), communication services (misalnya, TCP/IP,
PPP, dan FTP), graphics services, dan PC connection services (misalnya,
sinkronisasi).

Lapisan application services menyediakan fungsionalitas middleware untuk
mengelola data pengguna. Symbian menyediakan API yang memungkinkan
programmer mempengaruhi fungsionalitas dan menggabungkannya ke dalam aplikasi.

Perbandingan Platform Software (Utomo)
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Layanan ini merupakan manajemen informasi personal, messaging, browsing, dan
sinkronisasi data.

Lapisan runtime environment menyediakan dukungan untuk Java,
khsususnya untuk CLDC 1.1 profile dan konfigurasi MIDP 2.0. Lapisan UI
framework menyediakan dukungan untuk pengaturan interface pengguna aplikasi.
Pengaturan merupakan kebutuhan penting untuk pemegang lisensi dan rekanan
(partner) untuk membedakan aplikasi dengan aplikasi lain dari pesaing.

Gambar 2  Platform Software Terminal Symbian [7]

4.2 Palm OS

Palm OS [5] merupakan platform software terkenal untuk PDA, yang telah
diperluas dengan fungsionalitas untuk handphone. Versi terakhir SO adalah versi 5
yang menyediakan fitur-fitur sebagai berikut: (1) Multimedia, yang mencakup high
resolution display, video, dan audio; (2) Wireless connectivity, yang mencakup
802.11b, Bluetooth, GSM, CDMA, dan jaringan 2.5G dan 3G; (3) Security dengan
algoritma enkripsi yang berbeda dan SSL; (4) Dukungan Built-in untuk prosesor
ARM; (5) PIM programs built in; (6) Sekumpulan besar software dan komunitas
pengembang software terbesar; dan (7) PC synchronization.

Dibandingkan dengan Windows CE .NET dan Symbian OS, Palm OS v5.0
merupakan platform software terminal yang kurang canggih, dengan mengacu
pada fitur pemrograman dan perancangan sistem operasi.  Namun penyederhanaan
dari penggunaan dan kemampuan pemrogramannya membuat Palm OS menjadi
platform software terminal yang terkenal (khususnya untuk PDA yang merupakan
market share Palm OS yang terbesar). Palm sudah meluncurkan versi yang lebih
baru (Palm OS v6.0) yang menekankan pada isu-isu tersebut [5].
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4.3 Windows CE .NET

Akhirnya, platform Windows CE .NET [6] adalah versi baru dari sistem
operasi Windows yang terkenal khususnya pengaturan untuk perangkat tempelan
(embedded devices). Windows CE .NET merupakan bagian dari inisiatif  Windows
Mobile, yang mencakup built-in bundle yang menyediakan fungsionalitas PIM, e-
mail, dan kemampuan browsing.  Sistem operasi Windows CE .NET  menyediakan
fitur-fitur sebagai berikut [6]: (1) Dukungan untuk optimasi small-footprint; (2)
Kernel real time; (3) Manajemen memori yang kuat; (4) Manajemen power yang
canggih; (5) Platform komunikasi terbuka (semacam  TCP/IP, IPv6, dan OBEX);
(6) Kemampuan pengelolaan remote dan sistem (SNMP v2 Client, Device
management client); (7) Dukungan standar (semacam UPnP, Bluetooth, XML &
SOAP, dan USB); (8) Penyimpan luas dan sistem file; (9) Purpose-built server
services yang meliputi core server support, file transfer protocol (FTP) server,
remote access/point-to-point tunneling protocol (PPTP) server, file and print
server support; dan (10) Security.

Gambar 3 menunjukkan lima komponen software terminal yaitu hardware
abstraction layer (HAL), kernel, OS services, .NET compact framework (runtime
environment), dan applications and services development. Tiga komponen
pertama (HAL, kernel, dan OS services) berhubungan dengan kernel sistem operasi
yang didefinisikan dalam Gambar 1, framework .NET compact berhubungan dengan
runtime environment, dan komponen applications and services development
berhubungan dengan lapisan middleware. Lapisan aplikasi tidak digambarkan dalam
Gambar 3.

Gambar 3 Platform Software Terminal pada Windows CE .NET [6]

HAL (hardware abstraction layer) menyediakan fungsionalitas untuk
penyederhanaan portabilitas sistem operasi lintas perangkat yang heterogen. Lapisan
ini mencakup memory map, interrupt management, dan bus map. Kernel
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menyediakan fungsionalitas kernel sistem operasi yang utama, yang mencakup virtual
memory management, exception handling, process and thread management,
scheduling, executable loading, synchronization, initialization, process
switching, serta memory mapped file management. Layanan sistem operasi
menyediakan beberapa komponen sistem operasi kunci, dengan fungsionalitas seperti
dukungan komunikasi dan jaringan, multimedia, graphics, device management,
dan object store and registry (persistent and nonpersistent data manager).
Windows menyediakan tool yang memungkinkan developer untuk mengatur layanan
sistem operasi yang diinginkan untuk melakukan deploy sebagai bagian dari kernel
sistem operasi.

Applications and services development menyediakan layanan middleware
dan juga frameworks untuk membantu dalam pengembangan aplikasi.  Komponen
ini menyediakan layanan untuk mengakses directory services (Lightweight Directory
Access Protocol/LDAP) dan mempengaruhi message queuing, dan juga
component frameworks untuk melakukan standardisasi pengembangan aplikasi.

Akhirnya, .NET Compact Framework merupakan runtime environment
yang dikembangkan oleh Microsoft yang mendukung pengembangan yang aman,
efisien dan aplikasi portable.

4.4 QuallComm Brew

Binary Runtime Environment for Wireless (BREW) [2] merupakan
platform dari QUALCOMM yang menyediakan metode untuk menjalankan aplikasi
software pada perangkat mobile. Walaupun BREW didefinisikan sebagai sebuah
runtime environment, tetapi jangan dikacaukan dengan definisi runtime
environment yang telah dibahas di bagian atas (misalnya Java atau .NET). BREW
merupakan platform software terminal yang penuh.

BREW [3] merupakan solusi lengkap yang mencakup elemen teknis dan bisnis.
Brew menyediakan dukungan asli alamiah untuk C dan C++ dan dapat diperluas
dengan sistem runtime tambahan, semacam Java Virtual Machine (JVM), dengan
cara demikian juga mendukung bahasa pemrograman tambahan.

BREW mendukung aplikasi OTA (over the air) dan manajemen aplikasi dan
menyediakan aplikasi manajemen personal, seperti kalender, contacts, e-mail, dan
instant messaging. BREW juga menyediakan dukungan library untuk aplikasi
multimedia yang dioptimasi untuk hardware perangkat mobile. Akhirnya, BREW
menyediakan mekanisme billing yang menyatu. [4]

BREW tidak mengikuti platform software terminal secara umum yang
digambarkan pada Gambar 1 dan karena itu berbeda dengan tiga platform lainnya
(Symbian, Palm, and Microsoft).

BREW menyokong model yang menyandarkan diri pada execution envi-
ronment yang berinteraksi secara langsung dengan chip dan menyediakan
sekumpulan interface yang umum.  Meskipun demikian BREW masih menyediakan
fungsionalitas umum, semacam manajemen memori dan proses, walaupun dibungkus
dalam sebuah monolithic image [2].

Gambar 4 [2] menggambarkan arsitektur BREW. Pada level terendah, terdapat
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software ASIC.  Platform BREW berjalan langsung pada bagian paling atas chipset
dan menyediakan dukungan untuk menjalankan aplikasi native semacam e-mail,
photo sharing, position location, dan push to talk. BREW memungkinkan instalasi
tambahan yang mendukung eksekusi aplikasi tambahan, seperti browsers, video
players, dan software Java (Java VM extension).

Gambar 4 Arsitektur BREW [2]

5.  Perbandingan Platform Software

Pada bagian ini akan dibandingkan platform Symbian OS, Palm OS, dan
Windows CE .NET. Platforms BREW tidak didiskusikan di sini, karena pendekatan
dan infrastruktur BREW berbeda dengan tiga sistem operasi tersebut.  Untuk dapat
membandingkan tiga sistem tersebut, maka penting pula untuk memahami evolusi
setiap sistem operasi. Sistem operasi Symbian dikhususkan untuk pengaturan
smartphones, yang berupa ponsel yang menyediakan fungsionalitas canggih seperti
calendar, tasks, dan e-mail.  Palm OS dikembangkan untuk perangkat Palm
personal digital assistant dan diterima secara meluas, yang dibuktikan dengan
jumlah software yang ada. Akhirnya, Windows CE awalnya dibangun untuk
perangkat genggam, yang menyediakan kemiripan dengan desktop dan menyediakan
fungsionalitas untuk sinkronisasi data personal dan e-mail dengan aplikasi PC. Baik
Palm OS dan Windows CE telah diperluas dengan layanan telepon yang diperlukan
untuk terminal mobile.

Sistem operasi Symbian yang pertama kali menyediakan fungsionalitas canggih
untuk ponsel dan digunakan meluas, khususnya di Eropa. Palm OS dan Windows
CE .NET berkembang dari dunia PDA dan karena itu menyediakan koleksi software
yang banyak. Windows CE .NET menyediakan lingkungan pemrograman yang
powerful yang mencakup threads, memory management, dan jaringan. Lebih lanjut,
Windows CE API kompatibel dengan SO Windows yang sudah ada, seperti
Windows XP. Sebagai hasil, aplikasi porting lintas sistem operasi menjadi sederhana.
Windows CE .NET menyediakan dukungan untuk manajemen perangkat jarak jauh
(remote device management) yang mencakup konfigurasi aplikasi jarak jauh
(remote application configuration) Windows Mobile Start Service.

Satu kunci kekuatan Windows CE .NET adalah integrasi yang mulus dengan
aplikasi berbasis PC yang ada, seperti Microsoft Outlook. Pada saat ini, Cobalt
(versi baru dari Palm OS) sudah diluncurkan. Cobalt menyediakan sejumlah
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perbaikan yang signifikan, yang mencakup multithreading dan multitasking,
dukungan akselerasi grafika (graphic acceleration support), extensible multimedia
framework, dan security.

Sebagai bagian dari fungsionalitas masa depan, tiga sistem operasi (Symbian,
Windows, and Palm) akan menyediakan framework multimedia yang canggih, fitur
keamanan canggih, infrastruktur yang dapat dikonfigurasi, waktu eksekusi yang lebih
cepat, dan konsumsi tenaga yang rendah.

Perangkat genggam sangat beragam dalam hal perangkat kerasnya.  Karena
itu pengembangan aplikasi tradisional membutuhkan developer yang menguasai
konfigurasi perangkat keras yang beragam pula. Java 2 Micro Edition dan .NET
Compact Framework memungkinkan developer untuk menuliskan aplikasi yang
dapat digunakan untuk perangkat yang beragam. Hanya runtime environment yang
harus diatur untuk setiap platform perangkat keras. Fitur ini, digabungkan dengan
kemampuan untuk menjamin kebijakan keamanan yang membatasi aplikasi
mengakses sumberdaya perangkat keras, membuat J2ME dan .NET Compact
Framework menjadi komponen kunci dalam pengembangan aplikasi untuk terminal
mobile.

Visi awal Java dan .NET adalah penulisan aplikasi yang bersifat “write once
running everywhere”. Runtime diatur untuk perangkat yang berbeda tetapi kode
asli tetap unik.  Karena itu, Java dan .NET dimodifikasi sehingga keduanya dapat
dieksekusi dalam perangkat dengan sumberdaya terbatas. J2ME dan framework
.NET compact dimodifikasi dengan membatasi sumberdaya yang dieksekusi.

J2ME MIDP, misalnya tidak menyedikan dukungan untuk pustaka grafis AWT
dan SWING. Pustaka tersebut besar dan juga karena perangkat yang heterogen
sangat sulit untuk mendukung pustaka ini.  Profil MIDP mendefinisikan widget yang
secara natif dipetakan ke setiap terminal mobile, dengan cara demikian menyediakan
sekumpulan GUI widget minimum yang umum saja. Perbedaan antara J2EE/J2SE
dan J2ME adalah tidak adanya just-in-time compiler, yang melakukan kompilasi
java bytecodes, dan karena itu waktu eksekusi menjadi lebih cepat.

Satu perbedaan antara framework .NET compact dan standard .NET adalah
tidak adanya fungsionalitas remoting. Remoting merupakan framework yang
mendukung interaksi secara jarak jauh. Karena itu .NET compact framework
merupakan framework yang dapat diatur untuk mendukung protokol yang berbeda.

Selain itu, perubahan dalam framework tidak memerlukan perubahan apapun
dalam aplikasi. Framework .NET compact tidak menyediakan remoting, hanya
mendukung web service invocation. Fungsionalitas remoting memerlukan sumber
daya yang besar (seperti memori) yang tidak mungkin tersedia dalam terminal mobile.

6. Simpulan

Evolusi perangkat genggam secara jelas telah menunjukkan bahwa perangkat
ini akan menjadi bagian kegiatan pengguna sehari-hari. Transmisi suara masih
memainkan peran utama, tetapi interaksi mesin-ke-mesin (machine-to-machine
interaction) akan menjadi penting dan melebihi transmisi suara. Transmisi data ini
dipicu oleh layanan digital yang berjalan pada ponsel dan pada jaringan yang
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memungkinkan pengguna untuk mengakses data dan fungsionalitas di manapun dan
kapanpun.

Revolusi digital memerlukan infrastruktur middleware untuk mengatur
(orchestrate) layanan yang berjalan pada perangkat genggam untuk berinteraksi
dengan sumber daya jarak jauh, untuk menemukan dan mengumumkan data dan
fungsionalitasnya, untuk menyederhanakan migrasi fungsionalitas, dan untuk
menyederhanakan pengembangan aplikasi.
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