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PENGENALAN JARINGAN KOMPUTER

Jaringan Komputer (JarKom) adalah sekumpulan komputer yang saling

terhubung dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya berbagi

sumber daya (printer atau file) dan berinternet.

JarKom mendukung kita untuk mempelajari hal-hal yang baru. Misalnya

dengan berinternet, kita dapat mencari materi kuliah, download lagu, berita, dan

informasi lain yang ingin kita cari. Seolah-olah dunia ada di genggaman kita.

Gambar 1. Ilustrasi Computer Network

Kita sekarang berdiri di critical turning point dalam penggunaan teknologi

untuk memperluas dan memberdayakan human network. Globalisasi Internet

berkembang dengan sangat cepat lebih dari yang orang bayangkan. Cara di

mana  interaksi  sosial,  komersial,  politik  dan  pribadi  terjadi,  berubah  dengan

cepat untuk mengikuti evolusi jaringan global ini.
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Metode yang digunakan untuk berbagi gagasan dan informasi terus

berubah dan berkembang. Sedangkan human   network terbatas   pada

percakapan tatap muka, terobosan media terus memperluas jangkauan

komunikasi kita. Dari mesin cetak ke televisi, setiap pembangunan baru telah

diperbaiki dan ditingkatkan untuk komunikasi manusia.

Betapa cepatnya internet menjadi bagian integral dari rutinitas sehari-hari

masyarakat. Interkoneksi kompleks perangkat elektronik dan media yang

membentuk jaringan transparan kepada jutaan pengguna membuatnya menjadi

bagian dihargai dan pribadi dari kehidupan masyarakat.

Jaringan data yang dulunya mengangkut informasi dari bisnis untuk usaha

telah  repurposed  untuk  meningkatkan kualitas  hidup  orang  di  mana-mana.

Dalam perjalanan hariannya, sumber daya yang tersedia melalui Internet dapat

membantu masyarakat untuk:

• Memutuskan apakah cuaca hari ini baik/tidak.

• Menemukan rute paling padat ke tujuan kita, menampilkan cuaca dan

video lalu lintas.

• Memeriksa saldo bank dan membayar tagihan secara elektronik.

• Menerima dan mengirim e-mail, atau membuat panggilan telepon internet.

• Mendapatkan informasi kesehatan dan saran nutrisi dari para ahli di

seluruh dunia, dan posting ke forum untuk berbagi informasi kesehatan

terkait atau pengobatan.

• Mengunduh resep baru dan teknik memasak untuk menciptakan makan

malam spektakuler.

• Memposting dan menshare foto, home video, dan pengalaman dengan

teman atau dengan dunia.
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Gambar 2. Dengan jarkom, kita dapat berbagi file dengan teman-teman di

seluruh dunia

Gambar 3. Pentingnya jarkom dalam kehidupan kita
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REVOLUSI KOMUNIKASI KOMPUTER

Di  tahun  1970-an  dan  awal  1980-an terlihat  perpaduan  dari  bidang  ilmu

komputer dan komunikasi data yang secara mendalam mengubah teknologi,

produksi-produksi dan perusahaan yang sekarang merupakan kombinasi industri

komunikasi komputer.

Revolusi ini telah menghasilkan kenyataan yang menarik, antara lain :

• Tidak adanya perbedaan fundamental/pokok antara data processing

(komputer) dan komunikasi data (peralatan transmisi dan switching).

• Tidak adanya perbedaan fundamental antara komunikasi data, voice

(suara) dan video.

• Jalur-jalur antara single -processor computer, multi-processor computer,

jaringan lokal, jaringan metropolitan dan jaringan jarak jauh sudah kabur.

Akibatnya perkembangan besar pada industri komputer dan komunikasi

baik dari pabrikasi komponen sampai sistim integrasi dan perkembangan dari

sistim integrasi yang mentransmisi dan memproses semua tipe data dan

informasi. Keduanya baik teknologi dan standar teknik organisasi sedang

diarahkan ke single public system yang menyatukan semua komunikasi yang

dibuat secara nyata semua sumber data dan informasi di dunia secara mudah

dan dapat diakses bersama-sama.

Tujuan Jaringan Komputer

• Membagi sumber daya : contohnya berbagi pemakaian printer, CPU,

memori, harddisk

• Komunikasi : contohnya surat elektronik, instant messaging, chatting

• Akses informasi : contohnya web browsing
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Manfaat Jaringan Komputer

• Resource sharing: Dapat Saling bagi dan dapat bertukar data antar sistem

Jaringan Komputer “share” :

• Data : Pertukaran informasi (graphics, voices, video, data, etc)

• Software : applikasi-aplikasi

• Hardware : Printer, scanner, fax, modem, peralatan hardware yang

lain.

• Menghemat uang: Dapat saling bagi pemakaian resources yang mahal

• Reliabilitas tinggi: dapat memiliki sumber-sumber alternatif persediaan

• Skalabilitas, memiliki kemampuan untuk meningkatkan kinerja sistem

secara berangsur-angsur sesuai dengan beban pekerjaan dengan hanya

menambah sejumlah prosesor.

• Medium komunikasi, mampu menjadi media komunikasi antar personal

yang terlibat dalam satu sistem yang menggunakan jaringan komputer

Agar dapat mencapai tujuan yang sama, setiap bagian dari jaringan

komputer meminta dan memberikan layanan (service). Pihak yang meminta

layanan disebut klien (client) dan yang memberikan layanan disebut pelayan

(server). Arsitektur ini disebut dengan sistem client-server, dan digunakan pada

hampir seluruh aplikasi jaringan komputer.

>>>>0000<<<<


