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Jenis Komputer

Superkomputer, berkemampuan tinggi 
berisi ribuan prossesor.

Mainframe, mampu memproses miliaran 
instruksi per detik.

Workstation, komputer pribadi yang Workstation, komputer pribadi yang 
tangguh.

Mikrokomputer, komputer pribadi: PC, 
Laptop, PDA.

Mikrokontroler.

Server, komputer sentral yang melayani 
komputer klien



Operasi Dasar Komputer

Operasi Input

Operasi Pemrosesan

Operasi Penyimpanan

Operasi OutputOperasi Output

Operasi Komunikasi



Internet

Bandwidth (kapasitas kanal), jumlah 
data yang bisa dikirim dalam satu 
waktu tertentu.

Kecepatan transmisi data: bps, Kbps, Kecepatan transmisi data: bps, Kbps, 
Mbps, Gbps.

Download, transmisi dari komputer 
jarak jauh ke komputer lokal.

Upload, transmisi data dari komputer 
lokal ke komputer jarak jauh.



World Wide Web

Web, teknologi berbasis multimedia

Browser, perangkat lunak untuk 

mengakses beragam komponan web. 

Macamnya: Microsoft Internet Explorer, Macamnya: Microsoft Internet Explorer, 

Netscape Navigator, Mozilla, Firefox, 

Opera, Browser Apple Macintosh.

Situs web, lokasi komputer dengan alamat 

unik (URL) yang berada di internet.

Halaman web (homepage), dokumen pada 

world wide web.



URL (Uniform Resource Locator)

Adalah alamat situs web yang unik terdiri 

dari:

Protokol: http (hyper text transfer protocol)

Nama domain, memberi tahu lokasi dan Nama domain, memberi tahu lokasi dan 

jenis alamat

Nama direktori, nama folder di server 

tempat browser mengambil file.

Nama file, halaman/dokumen tertentu yang 

dicari

Contoh: http//www.nps.gov/eko/tekinfo.htm



Singkatan nama domain

.aero, industri transpotasi udara

.biz, bisnis

.com, dulu untuk komersial, sekarang 
bebas

.edu, institusi riset dan kependidikan.edu, institusi riset dan kependidikan

.gov, lembaga pemerintahan

.net, organisasi jaringan

.org, organisasi

.xxx, situs web khusus dewasa

Dll.



Protokol dan language

Protokol komunikasi dasar yang 
membuat internet bisa bekerja adalah 
TCP/IP

Hyper Text Tranfer Protocol (http), Hyper Text Tranfer Protocol (http), 
protokol komunikasi yang digunakan 
untuk mengakses komponen internet 
yang disebut World Wide Web.

Dokumen hypertext menggunakan 
HTML dengan link hipertext agar 
terhubung ke dokumen lain.



Portal web

Adalah sejenis situs gateway yang 

berfungsi sebagai situs jangkar dan 

menyediakan beragam layanan, serta 

link ke kategori lainnya.link ke kategori lainnya.

Portal publik, contoh yahoo, AOL, 

MSN, Lycos, Google

Portal khusus/vertical portal/vortal, 

contoh Village.com untuk wanita.



Manfaat Jaringan

Berbagi perangkat periferal seperti 
printer, scaner.

Berbagi program dan data

Komunikasi yang lebih baik, contoh Komunikasi yang lebih baik, contoh 
dengan menggunakan e-mail

Keamanan informasi, bila terjadi 
kebakaran, dll informasi masih 
tersimpan

Akses ke data base, yang tersedia 
secara online.



Jenis Jaringan

Wide Area Network (WAN), 

mencakup area geografis yang 

sangat luas

Metropolitan Area Network (MAN), Metropolitan Area Network (MAN), 

mencakup sebuah kota atau daerah

Local Area Network (LAN), cakupan 

geografis terbatas.

Home Area Network (HAN)



Struktur Jaringan

Jaringan Klien/server terdiri dari 

beberapa mikrokomputer yang 

meminta data dan komputer server 

yang menyuplai datayang menyuplai data

Jaringan peer-to-peer, semua 

mikrokomputer terhubung secara 

langsung.



Komponen Jaringan

Koneksi kabel dan atau Nirkabel

Host dan Node

Paket

Protokol, setiap komputer dalam Protokol, setiap komputer dalam 
jaringan memiliki alamat Internet 
Protocol sehingga komputer lain 
dapat berkomunikasi dengan 
komputer tertentu.

Piranti pendukung: Hub, Switch, 
Router, dll.



Topologi Jaringan

Layout atau bentuk logik dari suatu 
jaringan.

Jaringan Bus, semua piranti komunikasi 
terhubung ke kanal yang sama.

Jaringan Ring, semua piranti komunikasi  Jaringan Ring, semua piranti komunikasi  
terhubung dalam loop yang kontinu. Pesan 
elektronik berjalan sepanjang ring hingga 
mencapai alamat yang dituju.

Jaringan Star, semua piranti komunikasi 
terhubung secara langsung ke server. 
Pesan berjalan melalui Hub pusat menuju 
tujuannya.



Teknologi mencegah tabrakan data

Ethernet, teknologi LAN mengatur 

pengiriman paket data

Token Ring, teknologi LAN yang 

mentransmisikan pesan kontrol yang mentransmisikan pesan kontrol yang 

dinamakan ‘token’.



Koneksi Kabel

Kabel Ulir ( Twisted-Pair Wire)

Kabel Koaksial

Kabel Serat Optik



Koneksi Nirkabel

Transmisi inframerah

Frekuensi Radio dengan mengikuti 

standar wi-fi (wireless fidelity)

Radio microwave, berbentuk garis Radio microwave, berbentuk garis 

lurus dan tidak boleh ada penghalang 

antara transmitter dengan receiver.

Satelit komunikasi, ada tiga zona: 

GEO, MEO, LEO.



Nirkabel Jarak Jauh

CDMA (Code Division Multiple 
Access)

GSM (Global System for Mobile 
Communication)Communication)

2G, 2,5G, 3G, GPRS (General Packet 
Radio Service), EDGE (Enhanced 
Data for Global Evolution)

EV-DO (Evolution Data Only)

UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications System)



Etika Pemakaian Informasi

Privasi, hak individu untuk 

mempertahankan informasi

Akurasi, harus dipenuhi oleh sebuah 

sistem informasi.sistem informasi.

Properti, perlindungan terhadap hak 

cipta.

Akses, teknologi informasi diharapkan 

mendukung pengaksesan untuk 

semua pihak.



Pelaku Sabotase TI

Hacker, para ahli komputer yang 

memiliki kekhususan dalam menjebol 

keamanan sistem TI untuk publisitas.

Cracker, penjebol sistem TI untuk Cracker, penjebol sistem TI untuk 

mencuri atau merusak.



Teknik Hacking

Denial of service, membuat 
permintaan yang sangat banyak 
terhadap situs hingga macet dan 
mencari kelemahan

Sniffer membuat program yang dapat 
melacak paket data ketika melintasi 
internet

Spoofing, pemalsuan alamat email 
atau web untuk menjebak pemakai 
memberikan informasi penting.


