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 Selain sebagai framework untuk membuat aplikasi web. Rails juga dapat 
digunakan untuk membangun sebuah aplikasi telepon otomatis seperti IVR, call 
routing, automated call center, voice mail system. Aplikasi telepon ini umumnya 
digunakan untuk memberikan layanan interaktif, misalnya informasi billing milik 
PT. Telkom (109). Untuk membuat sebuah aplikasi telepon otomatis, tentu saja 
Rails tidak bisa berdiri sendiri, namun Rails dihubungkan dengan Asterisk PBX 
(Private Branch eXchange), sebuah perangkat lunak telepon PBX yang juga 
mendukung VoIP (Voice over Internet Protocol). 
 
 Asterisk menyediakan antarmuka untuk menghubungkan dirinya dengan 
bahasa pemrogramman tertentu melalui Asterisk Gateway Interface (AGI), 
sehingga membuat Asterisk fleksibel. Cukup banyak API (Application 
Programming Interface) untuk dapat berkomunikasi dengan Asterisk yang telah 
diimplementasikan pada bahasa pemrogramman seperti Perl, PHP serta Ruby. 
Pada bahasa Ruby, Anda bisa menggunakan Ruby-AGI atau RAGI. Dalam Rails, 
RAGI menambahkan sebuah class handlers dalam framework Rails. 
 
 Tulisan ini tidak membahas tentang bagaimana cara instalasi Asterisk 
PBX maupun instalasi framework Rails. Asumsinya Anda telah menginstall Ruby, 
Rails dan Asterisk pada PC Anda serta Anda cukup familiar membangun aplikasi 
dengan framework Rails. Tulisan ini hanya memfokuskan pada instalasi RAGI, 
konfigurasinya pada Rails kemudian menghubungkan Rails dengan Asterisk. 
Saya menggunakan sistem operasi GNU/Linux tetapi tidak menutup 
kemungkinan tulisan ini dapat digunakan sebagai panduan pada sistem operasi 
lain. 
 
Instalasi RAGI 
 
 Anda bisa menginstall RAGI dengan 2 (dua) cara. Cara pertama, jika 
komputer Anda telah terhubung dengan internet, Anda cukup mengetikkan 
perintah, seperti terlihat pada gambar dibawah, pada command line. Secara 
otomatis gem (paket manager Ruby) akan mendownload RAGI dari internet dan 
kemudian menginstallnnya. 
 
 
# gem install ragi 
 

 
 Cara kedua, Anda dapat mendownload RAGI secara manual, kemudian 
jika Anda sudah mendapat file seperti ragi-x.x.x.gem (saat tulisan ini dibuat saya 
mendapatkan file ragi-1.0.1.gem). Setelah itu Anda harus menginstallnya secara 
manual dengan mengetikkan perintah berikut (sesuaikan dengan versi RAGI 
yang anda download): 

mailto:fajri_9636@yahoo.com


 
# gem install ragi-1.0.1.gem 
 

 
Konfigurasi RAGI pada Rails 
 
 Untuk menggunakan RAGI dalam aplikasi Rails, Anda harus membuat 
sebuah server RAGI yang dijalankan bersama-sama dengan server WEBrick. 
Jadi RAGI selain API juga merupakan sebuah server, server tersebut yang 
menjadi penghubung antara Rails dengan Asterisk. Cukup mudah untuk 
membuat script server tersebut, pada aplikasi Rails Anda, buka file 
environment.rb (letakknya di /railsappname/config/). Setelah itu letakkan 
potongan script dibawah ini kedalam file tersebut. 
 
 
# Include your application configuration below 
 
# kode dibawah memberi perintah pada Rails untuk menjalankan 
# server RAGI sebagai sebuah thread terpisah 
 
Dependencies.mechanism = :require 
 
# Simple server yang menciptakan sebuah thread baru untuk server 
 
class SimpleThreadServer < WEBrick::SimpleServer 
 def SimpleThreadServer.start(&block) 
  Thread.new do block.call 
  end 
 end 
end 
 
require 'ragi/call_server' 
 
RAGI::CallServer.new(:ServerType => SimpleThreadServer) 
 

 
 Sekarang Anda dapat mengujinya, dengan cara menjalankan WEBrick. 
Pada komputer saya, outputnya terlihat seperti gambar dibawah. Terlihat server 
RAGI berjalan di port 4574. Jika tidak berhasil, coba dicek kembali apakah RAGI 
sudah terinstall atau kemungkinan Anda salah meletakkan skrip diatas, bisa juga 
port RAGI sudah digunakan aplikasi lain (untuk saat ini saya belum bisa 
mengubah konfigurasi port RAGI). 
 
 
Output saat WEBrick dijalankan bersama RAGI 
 
 



Hello world RAGI 
 
 Jika Anda terbiasa dengan paradigma MVC yang digunakan Rails, Anda 
perlu melupakan sejenak bagian view dan controller-nya. Sebab pada aplikasi 
telepon otomatis, Anda kutang begitu membutuhkannya. Controller akan 
digantikan dengan sebuah handler, karena itu Anda perlu menambahkan 
direktori handlers didalam folder /railsappname/app. 
 
 
# cd railsappname/app 
# mkdir handlers 
 

 
Jika Anda menemukan URL semacam ini, agi://localhost:4574/foo/dialup, 

artinya adalah memanggil method dialup yang terdapat pada handler foo (filenya 
ada di direktori, /railsappname/app/handlers/foo_handler.rb), prosesnya benar-
benar mirip dengan controller. Berikut ini contoh class handler sederhana 
(foo_handler.rb): 
 
 
require 'ragi/call_handler' 
 
class FooHandler < RAGI::CallHandler 
 def dialup 
  say_digits('12345') 
 end 
end 
 

 
RAGI, jembatan antara Asterisk dan Rails 
 
 Asterisk dapat terhubung dengan aplikasi Rails melalui server RAGI yang 
mendengarkan dan berjalan di port khusus yang sebelumnya telah kita 
konfigurasi. Untuk membuat Asterisk dapat melemparkan permintaan ke server 
RAGI tersebut, Anda cukup menggunakan perintah deadagi() pada dialplan 
Asterisk. Buka file extensions.conf (biasanya terletak di /etc/asterisk/) kemudian 
tambahkan baris perintah (secara umum) seperti berikut. 
 
 
exten => x,n,deadagi(agi://127.0.0.1:4574/handlername/dialup) 
 

 
 Sesuaikan IP (127.0.0.1) dan portnya dengan konfigurasi server Anda. 
Selain itu ‘x’ bisa Anda ganti dengan nomor ekstensi yang Anda inginkan dan ‘n’ 
dapat Anda ganti dengan angka yang sesuai. Jangan lupa merestart atau 
mereload server Asterisk Anda setelah menambah baris ektensi diatas dan 
pastikan server WEBrick dan RAGI anda telah dijalankan. 
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