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BAB II
ANALISIS DAN PERANCANGAN

Perkembangan teknologi jaringan komputer dewasa ini semakin pesat seiring dengan kebutuhan masyarakat akan layanan yang memanfaatkan jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer yang terhubung melalui media fisik dengan menggunakan kartu jaringan. Bila jaringan komputer cukup banyak yang menempati suatu area lokal, maka jaringan ini dinamakan jaringan komputer lokal ( Local Area Network ). 
Laboratorium komputer yang ada di SLTP N 1 Nglipar memiliki jaringan LAN yang mempunyai topologi star, topologi ini masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub.  
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Topologi LAN jenis STAR
Gambar 2.1 Topologi Jaringan

File Server adalah sebuah komputer yang khusus untuk menyimpan file-file data yang digunakan oleh user account yang komputernya terhubung dalam satu jaringan komputer atau LAN (Local Area Network). Karena seluruh data-data dari user account terpusat di file server, maka komputer yang digunakan sebagai file server, biasanya spesifikasinya lebih tinggi dari komputer lainnya. Samba adalah implementasi dari SMB protocol yaitu protocol yang digunakan oleh sistem operasi MS seperti MS Windows untuk men-sharing file dan printer. Dan file sharing ini kita gunakan dengan samba yang mempunyai fungsi mengakses file & printer yang di-share oleh komputer Windows atau men-share file & printer di komputer linux. Sistem ini menggunakan username dan password dari masing-masing user account yang terdaftar pada file server tersebut.
Jaringan ini dapat digunakan minimal 2 komputer, yang komputer pertama didedikasikan khusus sebagai server ( yang biasa menggunakan SO linux ), dan satu komputer lagi berfungsi sebagai client (SO Windows ). Komputer client akan meminta data yang ada di komputer server, sehingga komputer server akan memberikan data yang di inginkan dari komputer client. Dalam menghubungkan jaringan komputer diatas kita menggunkan media kabel yang biasa disebut dengan UTP ( Unshielded Twisted Pair ) yang menggunakan  konektor RJ45. Pemasangan konektor untuk untuk menghubungkan dua buah komputer dengan menggunakan type cross. 
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192.168.100.2
192.168.100.1
Komputer Client
Komputer Server


Jaringan komputer server dengan 1 client
Gambar 2.2 Jaringan Komputer
Sedangkan bila ingin menghubungkan komputer yang lebih banyak dalam clientnya kita membutuhkan untuk mencabang port yang sering disebut dengan HUB, fungsi dari HUB ini untuk menyediakan terminal – terminal agar dapat menampung lebih banyak port dari komputer client. Sedangkan menggunakan media yaitu dengan kabel UTP yang menggunakan  konektor RJ45. Namum untuk pemasangan konektornya kita ambil type straight .
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Jaringan komputer server dengan  client
Gambar 2.3 Jaringan Komputer
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Type Pemasangan Kabel UTP Dikonektor RJ45
Gambar 2.4 Pemasangan Kabel Jaringan

Analisis Kebutuhan
Perkembangan teknologi informasi bidang pendidikan saat ini memungkinkan untuk melakukan aktivitas di laboratorium yang mempunyai fasilitas memadahi . Dalam rangka mendorong dan memfasilitasi para siswa SLTP N 1 Nglipar yang ingin mengembangkan pengetahuan di bidang teknologi informasi komputer, maka pihak sekolah telah membangun laboratorium komputer yang tersedia jaringan LAN. Saat ini SLTP N 1 Nglipar belum memiliki sistem informasi komputer yang berfungsi sebagai tempat menyimpan data hasil pekerjaan siswa yang menjadi satu kesatuan ( central ). Adapun jenis analisis kebutuhan yang diperlukan antara lain :


Perangkat Keras ( Hardware )
Perangkat keras yang dibutuhkan untuk membuat File Server di LAN dengan sistem Operasi Linux Ubuntu 8.10 yang dihubungkan dengan 20 komputer client dengan sistem operasi Windows di Laboraturium komputer SLTP N 1 Nglipar sebagai berikut:
Tabel 2.1 Kebutuhan Perangkat Keras
NO
NAMA ALAT
JUMLAH
SPESIFIKASI
KET
1
Komputer
1
Processor AMD 1500+
RAM 256 Mb
Server


20
Processor : IP III
RAM 256 Mb
Client
2
Lan Card
2
Realtek
On Board
3
Hub
1
24 Port
Tersedia
4
Kabel UTP
Secukupnya
Belden
Tersedia
5
RJ-45
Secukupnya
-
Tersedia



2.1.2  Perangkat Lunak ( Software )
Software atau parangkat lunak adalah program komputer yang merupakan suatu instruksi yang harus diberikan kepada unit pengolah agar komputer dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki. Ia merupakan bagian penting dari sistem komputer. Untuk membuat file sharing pada LAN di SLTP N 1 Nglipar maka dibutuhkan 2 sistem operasi komputer yang terdiri dari linux dan windows.

Sistem Operasi Linux Ubuntu 8.10
Linux merupakan sistem operasi yang gratis, linux banyak digunakan sebagai alternative penggunaan windows. Ubuntu adalah salah satu distro linux yang paling banyak digemari saat ini karena kemudahan dalam mengoperasikannya. Berikut beberapa keuntungan atau manfaat dari linux ubuntu antara lain gratis, tidak ada virus, trojan ataupun malware, stabil, aman dan tidak terlalu membutuhkan hardware berspesifikasi tinggi.
1.2.2.1 Hak Akses di Linux
Tidak sedikit pengguna Linux yang mengalami kebingungan karena tidak dapat mengoperasikan suatu program atau mengakses sebuah file atau direktori dikarenakan oleh hak akses yang ada pada setiap file dan direktori yang ada pada Linux .Mengatur setiap user sehingga tiap user hanya dapat mengakses file-file atau direktori tertentu saja, hal ini digunakan untuk kepentingan keamanan sistem.
Dua perintah (program) dalam Linux yang digunakan untuk mengatur hak akses tersebut adalah chmod dan chown. Program chmod digunakan untuk mengubah hak akses suatu file, sedangkan chown digunakan untuk mengganti pemilik file tersebut.
Hak Akses dalam Linux
Sebelum melangkah lebih jauh mengenai penggunaan perintah diatas, sebelumnya perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai hak akses di dalam Linux.
Setiap file dan direktori yang ada dalam sistem linux memiliki tiga buah hak akses, satu untuk user itu sendiri, kemudian untuk user dalam grup yang sama dengan pemilik file dan yang terakhir untuk user lainnya.
Hak akses sebuah file dapat diketahui dengan menggunakan perintah ls -l, perhatikan contoh dibawah ini:
-rw-rw-r–- 1 postgres postgres 41527 Jul 12 2009 summary.pdf
drwxrwxr-x 2 postgres postgres 4096 Sep 20 2009 Suse
-rw-r–-r-– 1 root root 4935 Aug 23 2009 T123456.log
-rw-r-–r–- 1 postgres postgres 13335 Apr 10 17:04 tchart2.java
Karakter pertama menunjukkan jenisnya, jika berisi karakter d, berarti itu adalah direktori sedangkan jika kosong berarti file. Sembilan karakter berikutnya menunjukkan hak aksesnya, dengan tiga karakter pertama menunjukkan hak akses untuk user tersebut, tiga karakter berikutnya menunjukkan hak akses untuk grup nya dan tiga karakter terakhir menunjukkan hak akses untuk user lain.
Masing-masing arti karakter tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.2 Hak Akses
KARAKTER
ARTI
NILAI
r (read)
Hak akses untuk membuka dan membaca
4
w (write)
Hak akses untuk memodifikasi (tambah, ubah, menghapus)
2
x (exec)
Hak akses untuk menjalankan
1

Dengan mengkombinasikan nilai pada masing-masing hak akses tersebut, akan didapatkan hak akses masing-masing, perhatikan tabel berikut:
Tabel 2.3 Kombinasi Hak Akses
HAK AKSES
NILAI
ARTI

0
Tidak memiliki hak akses
r–
4
Dapat membuka dan membaca
rw–
6
Dapat membuka, membaca dan memodifikasi
rwx
7
Dapat dibaca, ditulis dan dieksekusi (dijalankan)
r–x
5
Dapat dibaca dan dijalankan, tetapi tidak dapat diedit
-x
1
Hanya dapat dijalankan
Tabel 2.4 Contoh Hak Akses
HAK AKSES
NILAI
ARTI
- rw- - - - - - -
600
Pemilik memiliki hak akses baca dan tulis, sedangkan user tidak memiliki hak akses apapun. Set dengan hak akses ini supaya file pemilik tidak dapat dibaca user.
–rw-r- -r- -
644
Pemilik memiliki hak akses baca dan tulis dan merubah sedangkan user hanya dapat membaca saja. Gunakan hak akses ini jika ingin user dapat membaca file anda
-rw-rw–rw-
666
Dengan hak akses ini, user juga akan dapat membaca dan merubah file 
-rwx- - - - - -
700
Pemilik dapat membaca, menulis, memodifikasi dan menjalankan file ini, hak akses ini yang biasanya digunakan untuk menjalankan program
-rwxr-xr-x
755
Pemilik memiliki hak akses baca, tulis dan menjalankan file ini, sedangkan user hanya dapat membaca dan menjalankan file tersebut
drwx- - - - - -
700
Hanya pemilik yang dapat mengakses, membaca dan menulis pada direktori tersebut. Setiap direktori harus memiliki hak akses

drwxr-xr-x 755 Isi direktori ini hanya dapat dirubah oleh pemilik, tetapi orang lain dapat membaca isi direktori tersebut.

Menggunakan Perintah chmod
Untuk menggunakan chmod, perintahnya adalah:
# chmod hakakses namafile
misalnya:
# chmod 644 coba.txt
perintah tersebut akan mengubah hak akses file coba.txt menjadi seperti berikut:
-rw-r—r-– 1 postgres postgres 41527 Jul 12 2001 coba.txt
Untuk mengganti hak akses sebuah direktori beserta dengan isinya, gunakan parameter R, dengan parameter tersebut, chmod akan dijalankan secara rekursif, misalnya seluruh file yang ada pada direktori /home/user/public_html akan dirubah hak aksesnya menjadi 755, maka perintahnya adalah sebagai berikut:
# chmod R 755 /home/user/public_html



Menggunakan Perintah chown
Perintah chown digunakan untuk mengganti pemilik sebuah file, perintah ini hanya dapat digunakan oleh user root. Perintahnya adalah sebagai berikut:
# chown namauser.namagrup namafile
misalnya:
# chown user.user coba.txt
perintah chown juga dapat digunakan dengan menggunakan parameter R, contohnya adalah sebagai berikut:
# chown R apache.apache /var/www/html

Samba
Samba merupakan serangkaian aplikasi unix yang berkomunikasi dengan protocol Server Message Block (SMB). SMB adalah protokol komunikasi data yang juga digunakan oleh microsoft untuk menampilkan fungsi jaringan client-server yang menyediakan sharing file dan printer serta tugas-tugas lainya yang berhubungan. Samba server dapat digunakan sebagai perantara berbagi sumber daya antara Linux dengan Microsoft Windows Share terdiri dari direktori yang aksesnya dibuka dan deskripsi hak akses yang diberikan pada user mana saja, Samba digunakan untuk menghubungkan setiap mesin Unix (termasuk Linux ) dengan mesin Dos/Windows. 

[global]
Parameter yang diberikan di sini berlaku secara keseluruhan di server, atau berlaku secara default untuk section yang tidak menentukan parameter. 
[homes]
Jika section 'homes' ini dimasukkan dalam smb.conf, samba akan membuat 'home directory' dari client begitu mereka masuk ke dalam server. 
Pada saat ada permintaan koneksi (connection request), seluruh section di smb.conf akan discan, dan system menemukan user yang sama maka digunakan homedir tersebut. Jika tidak, maka request tadi akan dianggap sebagai user name dan dicek ke dalam local password file (/etc/passwd). Jika nama tersebut ditemukan di dalam password file, maka share akan dibuat dengan meng-klone section [homes]. 
Satu hal penting dan harus diingat adalah jika anda memberikan akses guest dalam [homes], maka seluruh homedir akan terlihat oleh klien, tanpa password. Sebaiknya jangan berikan hak akses seperti demikian, namun cukup read only access. 
Harap diingat bahwa flag browseable untuk auto home directories akan diturunkan dari flag browseable secara global. Dengan memberikan setting browseable=no di [homes], maka [homes] sebagai share tidak akan terlihat, tapi langsung ke auto home directories 
Berikut adalah daftar substitusi yang paling sering dipakai. Meski ada juga substitusi lain yang dapat digunakan jika relevan
	%S = nama servis yang sedang berjalan. 
	%P = direktori root dari servis yang sedang berjalan. 
	%u = nama user dari servis yang sedang berjalan. 
	%g = grup utama dari %u. 
	%U = session user name (nama user yang diinginkan klien, tidak perlu sama dengan user standar) 
	%G = grup utama dari %U. 
	%H = home direktori yang diberikan ke user %u. 
	%v = versi Samba yang digunakan. 
	%h = internet hostname tempat Samba berjalan. 
	%m = nama NetBIOS dari komputer klien (amat berguna). 
	%L = nama NetBIOS dari server. Memungkinkan anda merubah konfig berdasarkan pengenalan dari klien. Server anda akan memiki 'kepribadian ganda.' 
	%M = internet name dari klien 
	%N = nama dari NIS home directori server anda. Diambil dari entri NIS auto.map. Jika anda tidak mengkompilasi Samba dengan opsi--with-automount, nilai ini akan sama dengan %L. 
	%p = path home directori dari servis, diambil dari entri NIS auto.map. Kemudian entri itu dipecah menjadi "%N:%p". 
	%R = protokol yang dipilih setelah negosiasi protokol. Dapat CORE, COREPLUS, LANMAN1, LANMAN2 or NT1. 
	%d = process id dari proses server yang sedang berjalan. 
	%a = architecture dari remote machine. Hanya beberapa yang dapat dikenali dan tidak 100% dapat diandalkan. 
	%I = alamat IP dari klien. 
	%T = tanggal/jam saat ini. 

Folder dan file dalam linux ubuntu yang berkaitan dengan konfigurasi File Server dapat dilihat pada table 2.5.





Tabel 2.5 : Direktori dan File pada Linux 
Nama Direktori
Keterangan
/bin
berisi program yang esensial, yang berguna jika partisi /usr tidak terhubungkan
/boot
berisi file-file yang penting untuk booting Linux, seperti halnya kernel Linux 
/usr
berisi file-file program dan data yang diperlukan untuk menjalankan program yang bersangkutan
/var
berisi file-file yang dinamik seperti email, file log dan sebagainya.
/etc
berisi file konfigurasi dari program 

/mnt
mount point dari partisi lainnya di sistem komputer
/dev
Berisi device,
/home
berisi home direktori dari user pada sistem anda
/swap
Memori tambahan untuk memori fisik (RAM) dikomputer (Virtual Memory)
/sbin
berisi program-program yang esensial untuk sysadmin
/root
adalah home directory dari user 'root', tidak disimpan di bawah direktori /home karena kemungkinan direktori tersebut belum di-mount.

/etc/samba/smbusers
mengartikan bahwa user root = user administrator pada windows
/etc/nsswitch.conf
berisi urutan pencarian yang dilakukan ketika sebuah informasi dibutuhkan.
/etc/samba/smb.conf
Berisi konfigurasi dari samba server
/home/users
Berisi daftar user yang terdaftar pada samba server
/etc/group
Berisi daftar group yang terdaftar pada samba

Windows
Sistem operasi dibuat dengan salah satu tujuannya adalah mempermudah interaksi manusia sebagai pengguna dengan komputer. Windows dan linux saat ini merupakan sistem operasi terpopuler dan paling banyak digunakan oleh para pengguna komputer personal. Windows banyak digunakan karena alasan kemudahan dan tampilannya yang indah, sedangkan Linux banyak digunakan dengan alasan keamanan dan sifatnya yang open source. Dengan alas an open source dan tidak terikat lisensi. Sistem Operasi Windows digunakan untuk sistem Operasi pada komputer client yang akan dihubungkan dengan komputer File Server yang bersistem Operasi Linux Ubuntu 8.10.



Perancangan Jaringan
Di laboratorium di SLTP N 1 Nglipar yang berisi jaringan LAN, guna mendukung system dari file sharing yang terdiri dari 20 unit komputer client.Adapun jaringan yang terdapat di laboratorium tersebut sebagai berikut :
Komputer Server
IP Address : 192.168.1.1
Subnet Mask : 255.255.255.0

IP Address : 192.168.1.2
Subnet Mask : 255.255.255.0
IP Address : 192.168.1.3
Subnet Mask : 255.255.255.0
.  .  .  .
file_10.png

file_11.png

file_12.png

file_13.png

file_14.png

HUB 24 Port
Komputer Client 1
Komputer Client 2
Komputer Client 3
Komputer Client 20
IP Address : 192.168.1.4
Subnet Mask : 255.255.255.0
IP Address : 192.168.1.21
Subnet Mask : 255.255.255.0
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Gambar 2.5 Skema Jaringan


