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BAB II
ANALISIS DAN PERANCANGAN
	
Analisa
Tahap analisa dan perancangan merupakan langkah awal sebelum dilaksanakan penyelasaian terhadap suatu masalah yang ada untuk dapat mencapai tujuan atau hasil yang memadai sesuai kebutuhan dari rumusan permasalahan, maka diperlukan suatu rancangan sistem yang dapat menggambarkan secara garis besar seluruh masalah yang akan diolah sebagai suatu kesatuan sistem. Dalam perancanaan ini akan menganalisis dan merancang suatu jaringan komputer semacam DHCP Server, File Sharing dan Printer sharing yang didalamnya terdapat jaringan HUB, Kabel, Topologi Jaringan dan IP.

Perangkat lunak ( Software )
2.2.1.    Windows Server 2003
Windows Server 2003 merupakan sebuah versi sistem operasi Microsoft Windows yang ditujukan untuk pasar server korporat.  Nomor versi internalnya adalah Microsoft Windows NT 5.2 build 3790. Dulunya dikenal dengan NET Server, Windows .NET Server, atau Whistler Server. Sistem operasi ini merupakan kelanjutan dari sistem windows 2000 Server.
Windows Server 2003 terdiri atas beberapa produk yang berbeda, yakni sebagai berikut:
Windows Server 2003 Standard Edition
	Standard Edition adalah sebuah versi Windows Server 2003 yang benar-benar "dasar", dengan fitur-fitur yang umumnya dibutuhkan oleh sebuah server untuk melayani klien-kliennya di jaringan. Edisi inii diterbitkan untuk menggantikan Windows 2000 Server dan Windows NT 4.0 Server yang telah lama malang melintang.
Windows Server 2003 Enterprise Edition
	Enterprise Edition adalah sebuah versi Windows Server yang memiliki semua fitur yang ditawarkan oleh Windows Server 2003 Standard Edition, ditambah dengan fitur-fitur yang meningkatkan keandalan dan skalabilitas layanan-layanannya. Windows Server 2003 Enterprise Edition ditujukan untuk menggantikan Windows 2000 Advanced Server dan Windows NT 4.0 Enterprise Server yang telah lama beredar.
Windows Server 2003 Datacenter Edition
Data center Edition adalah sebuah edisi dari Windows Server 2003 yang berbeda dari dua versi lainnya yang telah disebutkan. Edisi ini tidak dapat diperoleh secara ritel, dan harus didapatkan sebagai bagian dari kombinasi antara perangkat keras server dari sebuah vendor.

Windows Server 2003 Web Edition
	Web Edition adalah sebuah edisi dari Windows Server 2003 yang ditujukan khusus sebagai web server, yang menaungi beberapa aplikasi web, halaman web, dan layanan web berbasis XML. Windows Server 2003 Web Edition didesain sedemikian rupa, dengan menggunakan Internet Information Services (IIS) 6.0 sebagai infrastukturnya dan menggunakan teknologi ASP.NET untuk menangani layanan web berbasis  XML dan aplikasi web lainnya.
Windows Small Business Server 2003
	Windows Small Business Server 2003 atau sering disebut sebagaii Windows SBS, adalah sebuah edisi dari Windows Server 2003 yang ditujukan untuk pasar jaringan kecil. Harganya lebih murah dibandingkan dengan beberapa edisi lainnya, meski banyak yang dikorbankan, dalam teknologi jaringan yang didukung, jenis lisensi, perangkat pengembangan, dan redundansi aplikasi. Sebuah Windows Small Business Server 2003 hanya mendukung hingga 75 pengguna saja.
Windows Storage Server 2003
Windows Storage Server 2003 adalah sebuah edisi Windows Server 2003 yang didedikasikan untuk layanan berbagi berkas dan berbagi alat pencetak. Sama seperti halnya Windows Server 2003 Data center Edition, edisi ini juga tidak dapat diperoleh secara ritel. Umumnya, edisi ini dapat diperoleh melalui OEM dalam perangkat Network Attached Storage (NAS). Perbedaan dari sistem Windows Server lainnya yang menyediakan layanan berbagi berkas dan alat pencetak adalah bahwa Storage Server 2003  tidak membutuhkan Client Access License (CAL).

Sejak Windows Server 2003 diluncurkan, Microsoft merilis beberapa versi, yakni sebagai berikut:
Windows Server 2003 RTM (Release to Manufacture), tanpa Service Pack
Windows Server 2003 Service Pack 1
Windows Server 2003 R2
Windows Server 2003 Service Pack 2 ( dirilis tanggal 13 Maret 2007 )

2.2.2.  DHCP ( Dynamic Host Configuration Protocol ) Server
Adalah sebuah IP standar yang dirancang untuk mengurangi kompleksitas penyelenggaraan alamat IP konfigurasi. Menggunakan DHCP pada jaringan berarti administrator tidak perlu mengkonfigurasi pengaturan ini secara terpisah untuk setiap client pada jaringan. DHCP secara otomatis akan mendistribusikan mereka ke client itu sendiri.



2.2.3. TCP/IP Protokol
TCP/IP standar defakto dianut pembuat peralatan jaringan di bandingkan standar OSI. Standar TCP/IP mengatur penyambungan peralatan jaringan atupun host ( komputer ) di dalam jaringan WAN, LAN, dan mengatur pengalamatan IP secara konsisten. 
Dalam jaringan komputer dikenal dua tipe alamat IP yaitu global dan private.
IP Global
Alamat IP global di kelompokan menjadi lima bagian yaitu :
	Kelas A ( 1.0.0.0 sampai 127.255.255.255 dengan netmask 255.0.0.0 )

	Dalam kelas A ini oktet (8 bit) pertama adalah netid.
	kelas A ini memiliki   27    jaringan atau 128 jaringan yang tersedia, 24 bit digunakan sebagai hostid.
	Setiap netid memiliki  224 host atau 16.777.216 host/router.

Kelas A cocok untuk mendisain organisasi komputer yang     
 	jumlahnya sangat besar dalam jaringannya.
	Kelas B ( 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255 dengan netmask 255.255.0 )

	Dalam kelas B ini 2 oktet (16 bit) pertama adalah netid.
	Kelas B ini memiliki 214 jaringan atau 16.384 jaringan yang tersedia, 16 bit sisa digunakan sebagai hostid.
	Setiap netid memiliki 216 host atau 65.536  host / router.

Kelas B cocok untuk mendisain organisasi komputer organisasi komputer dalam jumlah menengah.
	Kelas C ( 192.168.0.0 sampai 223.255.255.255 dengan netmask 255.0.0.0 )

	Dalam kelas C ini 3 oktet (24 bit) pertama adalah netid.
	Kelas C ini memiliki  221 jaringan atau 2.097.152 jaringan yang tersedia, 8 bit sisa digunakan sebagai hostid.
	Setiap netid memiliki 28 host atau 256 host / router.

Kelas C cocok untuk mendisain organisasi komputer organisasi komputer dalam jumlah kecil.
	Kelas D digunakan untuk IP multicast. Alamat multicast adalah komunikasi one-to-many. Paket yang dikirim oleh sebuah host menuju kelompok tujuan (group of destination).

Kelas E disisakan untuk pengunaan khusus, biasanya untuk kepentingan riset. Juga tidak ada dikenal netid dan hostid di sini.
IP Private
Adalah alamat IP di dalam ruang alamat pribadi. Dengan memakai alamat IP pribadi, pemakai dapat memberikan proteksi dari para hacker jaringan. Karena alamat IP pada ruang alamat pribadi tidak akan pernah diberikan oleh Internet Network Information Center ( InterNIC ) sebagai alamat global, maka route di dalam Internet router untuk alamat pribadi takkan pernah ada. Alamat pribadi tidak dapat dijangkau di dalam Internet. Oleh karena itu, saat memakai alamat IP pribadi membutuhkan beberapa tipe proxy atau server untuk mengkonversi sejumlah alamat IP pribadi pada jaringan lokal menjadi alamat IP global  yang dapat di-routed. IP private mempunyai 3 class yaitu sebagai berikut :

Private Network ID
Subnet Mask
Jangkauan IP Address
10.0.0.0
255.0.0.0
10.0.0.1 – 10.255.255.255.254
172.16.0.0
255.240.0.0
172.16.0.1 – 172.31.255.254
192.168.0.0
255.255.0.0
192.168.0.1 – 192.168.255.254

Tabel.2.1 IP Private

2.2.4   File Sharing
Adalah saling berbagi file adalah salah satu alasan dasar dalam membangun suatu network. Sehingga dapat meminimalisasikan kebutuhan hardware. Dapat langsung mengirim atau mengambil file secara manual dalam artian mencopynya terlebih dahulu melaui disket atau disk lalu kita pindahkan ke komputer lain, jadi dengan adanya network ini dapat langsung memindahkannya tanpa melalui perantara disket ataupun disk.

2.2.5.  Printer sharing
Adalah fasilitas jaringan yang menyediakan satu buah printer yang digunakan lebih dari satu komputer.

Routing
Routing merupakan cara bagaimana suatu trafik atau lalu lintas dalam jaringan dapat menentukan lokasi tujuan dan cara tercepat menuju ke tujuan tersebut sesuai dengan alamat  IP yang diberikan.
Perutean secara static dibagi menjadi 2 jenis yaitu :
Default Gateway
Static Route
Penggunaan Default gateway dan static route tersebut diatas dapat diperhatikan sesuai dengan kebutuhan pada saat mendesain suatu jaringan, apakah route yang dibuat sedikit kompleks atau sederhana.
Untuk desain route sederhana kemungkinan besar dapat digunakan dengan menggunakan default gateway. Tetapi seandainya kondisi jaringan sudah begitu kompleks dapat menggunakan routing static atau kedua-duanya secara kombinasi yakni menggunakan dafault gateway dan static route pada titik-titik tertentu.
        Perangkat Keras ( Hardware )
2.3.1      HUB
Hub adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan  peralatan-peralatan dengan ethernet sehingga menjadikannya dalam satu segmen jaringan. Hub bekerja pada lapisan fisik pada model OSI.

2.3.2     Kabel UTP
Kabel UTP ( Unshielded Twisted Pair ) adalah kabel khusus buat transmisi data.  Secara umum, pemasangan kabel UTP tersebut ada dua tipe, yaitu tipe straight dan tipe cross. Disebut tipe straight karena masing-masing kabel yang jumlahnya 8 itu berkorespondensi 1-1, langsung. Sedangkan disebut cross karena ada persilangan pada susunan kabel.
Untuk tipe straight itu digunakan untuk menyambungkan kabel dari client ke hub. Sedangkan untuk tipe cross adalah untuk client langsung terhubung ke client ( cpu ke  cpu ) atau juga dari hub ke hub.

2.3.3   Konektor RJ45
Konektor ini bentuknya seperti colokan telepon hanya saja lebih besar.

2.3.4  Tang Clipper ( Crimmping )
Untuk memotong dan menjepit kabel UTP ke konektor RJ45.
2.3.5  Topologi Jaringan
Topologi Jaringan adalah susunan lintasan aliran data didalam jaringan yang secara  fisik yang dihubungkan simpul yang satu dengan simpul lainnya. Topologi yang digunakan  adalah topologi star ( bintang ) yang  merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi star mempunyai kelebihan antara lain sebagai berikut : 
	Kerusakan pada satu saluran hanya akan mempengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan station yang terpaut.
	Tingkat keamanan tinggi.
	Tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk.
	Penambahan dan pengurangan station dapat dilakukan dengan mudah.
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Gambar.2.1.Topologi Star
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	Skema Jaringan


		
	 		IP Address 172.18.105.12
                                                               Subnetmask  255.255.255.192
                                                               Gateway 172.18.105.62
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	  IP Address 192.168.0.1
           Subnetmask 255.255.255.0	
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                Client 1	Client 2
         IP Address 192.168.0.2                                  IP Address 192.168.0.3
         Subnetmask 255.255.255.0                            Subnetmask 255.255.255.0
         Gateway 192.168.0.1                                     Gateway 192.168.0.1           


Gambar 2.2 Skema Jaringan



