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Chapter 3 

Komponen Dasar Dari Manajemen Jaringan 

Perangkat Jaringan 

Komponen utama yang pertama dalam manajemen jaringan terdiri dari 

perangkat yang harus dikelola. Tentu saja, secara umum, akan ada tidak hanya satu, 

tetapi banyak perangkat. Dalam manajemen jaringan, kita juga idiom pergaulan 

memanggil dikelola elemen-elemen jaringan perangkat (NEs). Untuk dapat dikelola 

dengan baik, mereka harus ikut serta dalam proses manajemen. Oleh karena itu, mari 

kita lihat pada elemen-elemen jaringan lebih dekat dari sudut pandang ini. 

 

Agen Management 

Untuk dikelola, sebuah elemen jaringan harus menawarkan sebuah antarmuka 

manajemen melalui yang mengelola sistem dapat berkomunikasi dengan elemen 

jaringan untuk tujuan manajemen. Misalnya, interface manajemen memungkinkan 

mengelola system untuk mengirim permintaan ke elemen jaringan. Hal ini dapat, 

misalnya, permintaan untuk mengkonfigurasi subinterface, untuk mengambil data 

statistik tentang penggunaan port, atau untuk memperoleh informasi tentang status 

koneksi. Demikian juga, elemen jaringan dapat mengirim informasi ke sistem 

pengelolaan, seperti respons untuk permintaan, tetapi juga informasi yang tidak 

diinginkan, seperti saat acara tidak terduga (misalnya, kegagalan satu kipas atau buffer 

overflow) telah terjadi. Sesuai dengan itu, selama manajemen jaringan komunikasi 

manajemen, terjadi. 

 

Gambar Management Angent Comunication 



 

Manager/Agent VS Client/Server 

 Interface manajemen menangani komunikasi manajemen. Interface Manajemen 

yang mendukung protokol manajemen yang mendefinisikan "peraturan -

peraturan percakapan" untuk komunikasi antara elemen jaringan yang dikelola, 

yang diwakili oleh agen management, dan mengelola aplikasi. Ia 

memungkinkan mengelola aplikasi untuk membuka (dan merobohkan) sebuah 

sesi manajemen dengan elemen jaringan. Ia juga memungkinkan mengelola 

aplikasi untuk membuat permintaan manajemen ke elemen jaringan dan 

menerima respons. Banyak jenis permintaan manajemen problem-misalnya, 

permintaan untuk mengambil sepotong informasi statistik seperti elemen 

jaringan saat ini, atau permintaan untuk penggunaan mengubah setelan 

konfigurasi, seperti ukuran penyangga yang dialokasikan ke port tertentu. 

Melalui interface manajemen, agen management juga dapat mengirim pesan 

acara yang tidak diinginkan bahwa mengelola aplikasi dapat menerima. Pesan 

acara mengaktifkan manager perlu diwaspadai dari kejadian-kejadian tertentu 

pada elemen jaringan, seperti yang tak terduga kehilangan komunikasi dengan 

elemen jaringan lain. 

 

 Management Information Base (MIB) adalah sebuah penyimpanan data 

konseptual yang berisi sebuah pandangan manajemen perangkat yang dikelola. 

Data konseptual yang terkandung dalam penyimpanan data ini mencakup 

informasi manajemen. Operasi manajemen diarahkan terhadap pandangan 

konseptual ini. Misalnya, jaringan port dari elemen jaringan dapat digambarkan 

sebagai sebuah meja di sebuah database khayalan, dengan masing-masing port 

memiliki sebuah entri terkait dalam tabel. Kolom dalam tabel berisi atribut 

konseptual yang merujuk ke properti sebenarnya dari port. Contoh-contoh 

atribut tersebut jenis protokol komunikasi yang didukung oleh port dan jumlah 

paket yang telah dikirim. MIB jangan dikelirukan dengan database yang nyata. 

Ia adalah cara untuk melihat perangkat itu sendiri, bukan sebuah database di 

mana informasi tentang perangkat disimpan. Pandangan ini adalah proxy untuk 

elemen jaringan yang dikelola, yang merupakan perangkat aktual yang 

merupakan bagian dari dunia nyata. Misalnya, ketika seorang managing 

mengubah entri dalam aplikasi dalam tabel konseptual, pada kenyataannya, 

konfigurasi aktual dari elemen jaringan diubah dan perilaku komunikasi dari 

elemen jaringan yang terkena dampak. Informasi manajemen dalam MIB tidak 



semestinya harus selalu mirip sebuah tabel konseptual. Representasi alternatif 

meliputi extended Markup Language (XML) dokumen-dokumen atau bahkan 

sekadar sekumpulan Parameter baris perintah. Ini semua tergantung pada agen 

management. 

 

 Inti logika agen menterjemahkan antara operasi interface manajemen, MIB, dan 

perangkat aktual. Misalnya, ia menterjemahkan permintaan untuk "mengambil 

sebuah penghitung" ke sebuah operasi internal yang membaca sebuah perangkat 

keras mendaftarkan yang berisi informasi yang diinginkan. Kenyataannya, 

banyak counters dengan tipe yang sama mungkin ada di dalam elemen jaringan- 

misalnya, satu per antarmuka komunikasi. Oleh karena itu, logika agen harus 

mampu pemetaan nama oleh yang penghitung adalah dirujuk dalam MIB untuk 

mendaftarkan yang sebenarnya isi sedang diminta. Selain untuk orang-orang 

fungsi inti, agent dapat menyertakan logika manajemen ditambahkan fungsi- 

fungsi yang offload pemrosesan yang diperlukan oleh aplikasi manajemen. 

Dalam jargon pemasaran, fungsi-fungsi sering dise 3but sebagai "kecerdasan 

manajemen tertanam." Sebuah contoh tipikal adalah kemampuan untuk 

melakukan pra-jung penting peristiwa mentah sebelum mereka dikirim keluar 

agar aplikasi manajemen tidak perlu menampi melalui sebuah volume besar 

peristiwa yang menjadi tidak relevan karena mereka semua gejala yang 

berhubungan dengan akar yang sama. Contoh lain adalah fungsi yang 

memungkinkan aplikasi untuk menjadwalkan fungsi tes secara berkala untuk 

memvalidasi fungsi perangkat daripada memerlukan untuk mengirim 

permintaan tes baru setiap kali. 

 

Gambar Anatomi dari Manajemen Agent 

 

 

 



Informasi Manajemen, MOs, MIB, dan Real Resource 

Secara umum, banyak aspek dari sebuah perangkat jaringan (seperti sebuah 

router atau saklar) adalah penting untuk manajemen. Mereka "tidak" karena sifat-sifat 

dasar Perangkat, perlu untuk perangkat untuk menyediakan fungsi komunikasi dalam 

jaringan. Banyak, tetapi tidak semua, aspek ini adalah menarik untuk network 

management: 

 Versi perangkat lunak yang sudah diinstal harus ditentukan dari jauh, untuk 

memutuskan perangkat yang perlu memiliki perangkat lunak yang baru diinstal 

patch. 

 Penggunaan port harus dikaji, untuk menentukan apakah diperlukan upgrade 

kapasitas atau apakah kapasitas surplus dapat melakukan mutasi. 

 Data lingkungan dipantau untuk menentukan suhu dan tegangan, untuk 

memastikan bahwa perangkat tidak terlalu panas. 

 Kipas dipantau untuk membantu dari jarak jauh menentukan apa yang 

menyebabkan suhu perangkat untuk bangkit. 

 Penghitung paket untuk antarmuka yang berbeda harus dipantau, misalnya, tiba-

tiba melonjak di beberapa jenis packet menghitung mundur dapat menunjukkan 

bahwa jaringan ada di bawah sebuah serangan jenis tertentu, seperti yang 

disebut pengingkaran-service (serangan DoS). 

 Protocol parameter batas waktu harus dikonfigurasi untuk memperketat 

performa komunikasi jaringan. 

 Aturan-aturan firewall yang menentukan kebijakan keamanan harus 

dikonfigurasi (misalnya, "Membuang paket-paket jenis tertentu, kecuali jika 

mereka berasal dari sebuah alamat dengan awalan tertentu"). 

 

Basic Management Ingredients—Revisited 

Sekarang bahwa gagasan sumber daya nyata dan perbedaan antara perangkat 

jaringan dan agen management adalah di tempat, kita dapat sebentar meninjau kembali 

dari gambar asal kita komponen manajemen dasar untuk menyertakan pembedaan 

tersebut.  

Pada tingkat yang paling dasar, sebenarnya hanya ada dua komponen, yang 

digambarkan di bagian atas dan di bagian bawah: jaringan nirkabel organisasi dukungan 

operasional dan "dunia nyata" yang ia ingin mengelola. 



 

Gambar bagian dasar dari jaringans 

 

The Management System 

Sistem manajemen menyediakan jaringan nirkabel dengan alat bantu untuk 

mengelola jaringan. Alat bantu ini sertakan aplikasi untuk memantau jaringan, sistem 

penetapan layanan, terminal, dan kerajinan keluar-yang, semua aplikasi yang telah 

diperkenalkan pada bab sebelumnya. Khususnya, ketentuan aplikasi manajemen dan 

sistem manajemen harus dibedakan. Sistem manajemen yang sama dapat menjalankan 

satu atau lebih aplikasi manajemen. Namun, untuk tujuan praktis, perbedaan ini 

sebagian besar tidak relevan, dan oleh karena itu kita menggunakan istilah-istilah 

aplikasi manajemen dan sistem manajemen synonymously dalam buku ini. 

 

Management System and Manager Role 

Istilah-istilah manager dan sistem manajemen sering digunakan synonymously. 

Sebenarnya, ini adalah tidak betul, dan, secara umum, care harus diambil untuk 

membedakan sebuah manager (peran) dari sebuah sistem manajemen (aplikasi). Hal ini 

karena, karena berbagai alasan, ia mungkin masuk akal untuk sistem yang sama untuk 

memainkan kedua agent dan manager peran-peran. Misalnya, salah satu elemen 

jaringan mungkin bertindak sebagai management proxy ke yang lain. Dalam hal ini, 

elemen jaringan memainkan peran agen dalam berinteraksi dengan sistem manajemen, 

tetapi ia memainkan peran dalam berinteraksi dengan manajer-elemen jaringan lain. 

Demikian juga, dua sistem manajemen mungkin menjadi bagian dari sebuah hirarki 

manajemen, dengan satu sistem manajemen mengarahkan permintaan manajemen di, 

yang kemudian lain berputar terhadap terjadi pada permintaan untuk sebuah sistem 

ketiga atau dalam suatu elemen network. 

 

 



 

Gambar pengaturan hirarki 

 

Dalam hal ini, sistem manajemen di tengah kisah dalam peran agen saat 

menerima permintaan manajemen dari sistem manajemen pertama, selain untuk 

memainkan peran konvensional lebih dari manager dengan rasa hormat kepada elemen 

jaringan. Dalam diskusi kami di sini, kami biasanya menganggap bahwa sistem yang 

dikelola-dan, dengan itu, sistem dalam peran agen-adalah elemen jaringan. Ia harus 

diwujudkan, namun, bahwa, secara umum, sistem dalam peran agen tidak selalu harus 

menjadi elemen jaringan-ia dapat juga jenis lain dalam sebuah hirarki manajemen 

sistem. 

 

A Management System’s Reason for Being 

Tidak seperti elemen jaringan, sebuah sistem manajemen ada hanya untuk 

tujuan-tujuan manajemen jaringan. Ia tidak per se diperlukan untuk jaringan yang 

berfungsi. Jika anda memiliki sistem manajemen yang mengelola jaringan Anda, dan 

terjadi bencana sehingga dari satu waktu sejenak untuk yang berikutnya, dan sistem 

manajemen berhenti berfungsi, jaringan sendiri sudah benar-benar tidak terpengaruh. 

Panggilan telepon sedang berlangsung yang dijalankan pada jaringan anda tidak 

akan terganggu, dan ia akan bahkan mungkin untuk tempat panggilan telepon baru. 

Data akan terus dapat ditransfer. Pengguna dapat melanjutkan untuk menjelajahi web. 

Singkatnya, layanan komunikasi akan tetap bekerja sama seperti sebelumnya, dan 

pengguna dan aplikasi jaringan tidak akan melihatnya apa saja terjadi. 

 

 

 

 

 



Kelebihan dan Kelemahan dari jaringan Manajemen Khusus 

Keuntungan menggunakan jaringan manajemen khusus di banyak: 

 Keandalan-dengan jaringan manajemen khusus, lalu lintas manajemen 

dilakukan secara terpisah dari melalui jaringan produksi lalu lintas, manajemen 

membuat lebih dapat diandalkan secara signifikan. Misalnya, gambar situasi di 

mana kegagalan jaringan atau terjadi kongesti jaringan dan membuat sebuah 

segmen tertentu dari jaringan yang sulit dijangkau. Dalam situasi ini, 

manajemen mutlak penting untuk mengetahui apa yang terjadi, dan mungkin 

untuk kemudian mengajar jaringan untuk melakukan reconfigurations tertentu 

untuk Perbaiki keadaan. Namun, kecuali anda memiliki jaringan manajemen 

khusus, kemungkinan besar, lalu lintas manajemen akan seperti tidak mampu 

mendapatkan melalui sebagai lalu lintas komunikasi lainnya. Sebagai dengan 

ambulans yang lengket di lalu lintas, anda tidak akan dapat mendapatkan dengan 

adegannya mudah untuk mengetahui secara pasti apa yang telah terjadi (dalam 

kenyataan, panggilan untuk memperingatkan anda mungkin mengalami 

kesulitan mendapatkan melalui), apalagi menyediakan bantuan pertama atau 

membersihkan kekacauan. Ini berarti bahwa manajemen dapat secara efektif 

menjadi tidak tersedia pada saat ia adalah yang paling dibutuhkan. Tentu saja, 

dengan jaringan manajemen khusus, semua ini adalah sebuah nonissue. 

 

 Penghindaran interferensi saat dibawa-jaringan produksi, lalu lintas manajemen 

bersaing dengan lalu lintas jaringan lain. Ini termasuk lalu lintas aplikasi data 

lalu lintas serta dengan high quality of service (QoS), persyaratan seperti voice 

atau video streaming, yang sensitif terhadap fluktuasi bandwidth dan penundaan. 

Walaupun lalu lintas manajemen tidak sangat tinggi dalam volume 

dibandingkan dengan aplikasi lain, ia dapat bursty dan masih non- volume dapat 

diabaikan. Misalnya, ia mungkin melibatkan mendownload file besar dengan 

konfigurasi baru atau gambar perangkat lunak untuk elemen-elemen jaringan, 

atau mentransfer data statistik yang dikumpulkan dalam waktu lebih lama pada 

elemen jaringan. Lalu lintas jumlah dapat cukup untuk mengganggu dengan 

aplikasi lain. Misalnya, ia dapat menyebabkan kondisi beban pada jaringan yang 

dapat menyebabkan degradations mencolok dalam QoS yang disediakan untuk 

aplikasi lain. Ini bukan merupakan resep untuk memelihara pengguna jaringan 

dan pelanggan bergembira; dalam kasus-kasus terburuk, ia dapat diterjemahkan 

ke dalam kehilangan pendapatan bagi penyedia jaringan. Interferensi antara 

produksi dan manajemen lalu lintas jaringan juga dapat membuat masalah 

tertentu lebih keras untuk mendiagnosis. Sekali lagi, dengan jaringan 

manajemen khusus, semua ini adalah sebuah nonissue. 

 

 Kemudahan perencanaan jaringan-menghindari interferensi seperti yang 

dijelaskan dalam peluru sebelumnya memerlukan perencanaan jaringan berhati-

hati dengan memperhatikan dampak dari lalu lintas manajemen jaringan tak 

terduga. Perencanaan jaringan untuk jaringan produksi menjadi lebih mudah jika 

tidak ada perlu mempertimbangkan lalu lintas manajemen, seperti halnya ketika 

jaringan manajemen khusus digunakan. Tentu saja, harga untuk membayar 



adalah bahwa jaringan manajemen juga harus direncanakan untuk. Namun, 

sebuah jaringan manajemen khusus dijalankan hanya satu aplikasi manajemen 

jaringan--jadi masalah ini menjadi lebih sederhana. 

 Keamanan jaringan manajemen khusus akan lebih sulit untuk menyerang dan 

lebih mudah untuk aman. Pengguna akhir dan tidak akan pernah datang ke 

pelanggan dengan kontak, dan perangkat berada pada jaringan yang sama sekali 

berlainan. Hal ini tidak mudah untuk hacker dan lebih rentan terhadap, 

misalnya, serangan DoS pada jaringan produksi. 

 Pada sisi lain, ada banyak alasan untuk tidak menggunakan jaringan manajemen 

khusus dan untuk menggunakan pertukaran komunikasi dan manajemen 

jaringan yang terbagi atas: 

 Biaya overhead dan terlepas dari keuntungan-, jaringan manajemen khusus 

memerlukan jaringan yang terpisah yang akan dibangun. Hal ini disertai dengan 

harga besar hasil yang cukup berarti tag biaya tambahan. Jaringan bersama tidak 

memerlukan perangkat tambahan, ruang tambahan, dan sistem perkabelan 

tambahan. 

 Tidak masuk akal-alternatif dalam beberapa kasus, sebuah jaringan bersama 

mungkin secara realistis menjadi satu-satunya opsi. Misalnya, peralatan yang 

digunakan di tempat pelanggan mungkin terjangkau hanya melalui salah satu 

jaringan. Skenario satu melibatkan sebuah DSL (Digital Subscriber Line) router 

yang terletak di situs pelanggan. Penyedia layanan menyediakan konektivitas 

DSL ke router ini, tetapi ianya tidak masuk akal untuk menyediakan 

konektivitas manajemen terpisah. Sebagai gantinya, manajemen yang 

diperlukan, terjadi atas komunikasi jaringan fisik yang sama. Tentu saja, di 

tingkat logis sedikitnya, saluran terpisah dapat digunakan. 

 

Mengelola Manajemen 

Organisasi dukungan manajemen akhirnya bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa jaringan sedang menjalankan secara efektif dan efisien. Ia perlu 

untuk melakukan tugas-tugas seperti itu sebagai ini dipresentasikan dalam bab 

sebelumnya, termasuk namun tidak terbatas pada ini: 

 Monitoring jaringan kegagalan untuk mendiagnosis komunikasi dan kegagalan  

 Pemadaman jika mereka terjadi, dan perencanaan dan melaksanakan Perbaikan 

 Provisioning layanan-layanan baru, dan menambahkan dan menghapus 

pengguna untuk dan dari jaringan 

 Mengawasi performa jaringan, mengambil langkah-langkah pencegahan bila 

tingkat layanan muncul goyah, dan mengambil catatan dari indikasi awal ketika, 

misalnya, jaringan hampir habis pada kapasitas komunikasi 

 Perencanaan jaringan upgrade, seperti kartu baris baru instalasi untuk 

meningkatkan kapasitas atau distribusi patch perangkat lunak perencanaan  

 Topologi jaringan dan buildout jaringan, untuk memastikan bahwa jaringan 

akan melanjutkan untuk memenuhi tuntutan komunikasi masa depan  



Salah satu cara untuk struktur organisasi yang mungkin menyebabkan unit 

organisasi yang khas untuk berikut: 

 Perencanaan jaringan, bertanggung jawab untuk menganalisis penggunaan 

jaringan dan pola lalu lintas, dan perencanaan jaringan buildout dan 

pengoperasian layanan. 

 Operasi jaringan, bertanggung jawab untuk menjaga jaringan menjalankan dan 

monitoring jaringan untuk kegagalan. 

 Administrasi Jaringan, satu-satunya organisasi diizinkan untuk benar-benar 

secara fisik "sentuhan" jaringan, bertanggung jawab untuk menyiapkan jaringan 

dan layanan di dalamnya. Grup ini meliputi teknisi field yang dihantar ke 

peralatan baru ke komisi, pasang kembali kartu baris jaringan, dan seterusnya. 

 Manajemen pelanggan, bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan 

pelanggan. Grup ini mengambil perintah untuk layanan-layanan baru dan 

menyediakan berbagai bentuk dukungan pelanggan. 

 

Ringkasan Chapter 3 

Dalam bab ini ringkasan bab, kita mengambil melihat lebih dekat pada bagian 

dasar dari manajemen jaringan. Perangkat Jaringan memainkan peran sebagai sistem 

yang dikelola, juga dirujuk sebagai agen. Menyediakan sebuah antarmuka manajemen 

agen melalui yang mereka dapat berkomunikasi dengan dunia luar dan menanggapi 

permintaan manajemen. Mereka menyediakan abstraction dari perangkat yang sedang 

dikelola, yang disebut dengan MIB. MIB merupakan penyimpanan data konseptual. 

Sumber daya sebenarnya dari perangkat yang akan dikelola digambarkan sebagai objek 

yang diatur-yang, item data di dalam MIB. Sebagai mengelola, sistem manajemen 

sistem aplikasi atau memainkan peran sebagai manager sehubungan dengan elemen-

elemen jaringan yang mengelola. Ia adalah penghitung potong untuk peran agen. 

Jaringan manajemen jaringan adalah melalui sistem manajemen yang dan 

perangkat jaringan yang terhubung. Manajemen Jaringan dapat sendiri jaringan khusus, 

yang menawarkan keuntungan signifikan khususnya dalam hal jaringan rumit untuk 

ketersediaan tinggi yang merupakan persoalan penting. Namun, itu merupakan hasil 

yang cukup berarti biaya tambahan. Komunikasi manajemen juga dapat dibawa jaringan 

yang sama yang dikelola, dalam hal manajemen jaringan yang dipakai bersama. 

Selain itu ke bagian teknis, sebuah organisasi Dukungan adalah wajib agar 

berhasil menjalankan jaringan. Salah satu cara untuk mengatur adalah di sepanjang 

garis-garis fungsi-fungsi yang berbeda-beda yang diperlukan untuk mengelola jaringan, 

dengan mempertimbangkan interaksi yang diperlukan antara fungsi-fungsi. Setelah 

proses yang tepat dan prosedur yang merupakan salah satu komponen sebuah organisasi 

dukungan berhasil. Lokasi dari jaringan yang dikelola adalah dirujuk sebagai Pusat 

Operasi Jaringan (NOC). 


