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Operasi Sistem Linux  
Mandriva 

 
 

MIGRASI SISTEM OPERASI  
 
Bagi end-user (pengguna akhir/operator) yang telah terbiasa menggunakan satu 
system operasi mungkin tidak akan mudah untuk berpindah ke system operasi yang 
lain. Kalaupun pindah, mungkin akan mengalami beberapa kendala. Apalagi jika 
pengguna tersebut sudah terbiasa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang banyak 
menunjang kelancaran pekerjaan sehari-hari. Namun yakinlah, dengan ketekunan dan 
kesabaran anda akan dapat melaluinya.  
 
Setelah proses instalasi, saat computer kita nyalakan kembali atau setelah computer 
restart, maka akan muncul hal baru yang mungkin belum pernah anda jumpai. 
Tampilan tersebut adalah LILO atau juga yang menggunakan GRUB. Ini adalah pintu 
gerbang untuk masuk ke salah satu system operasi yang kita inginkan. Jika 
sebelumnya pada computer anda telah terinstal system operasi lain, maka pilihan 
untuk system operasi tersebut juga akan tampil di sini selain system operasi Linux. 
 
Misalnya system operasi awal anda adalah Windows. Untuk masuk ke salah satu 
system, anda dapat memilih salah satu pilihan yang telah tersedia dengan 
menggunakan tombol panah ke atas dan ke bawah pada keyboard kemudian 
dilanjutkan dengan menekan Enter. Pada tampilan tersebut juga tampak hitungan 
waktu yang telah di konfigurasi sebelum anda masuk ke salah satu system operasi 
yang telah tersedia. Bila anda tidak menyentuh tombol keyboard tersebut dalam 
kurun waktu yang telah ditentukan, maka secara otomatis Lilo atau Grub akan 
melakukan eksekusi yang telah ditetapkan secara default. Kini, bila anda ingin 
mengenal lebih jauh tentang system operasi Linux Mandriva, anda dapat memilih dari 
tampilan tersebut. 
 
Tampilan pertama setelah kita melewati gerbang Lilo yang berarti dimulainya system 
operasi Linux Mandriva, adalah jendela login. Pada jendela login ini telah di 
tampilkan beberapa user yang telah kita daftarkan pada saat proses instalasi 
sebelumnya. Pilihlah salah satu user yang telah tersedia kemudian masukkan kata 
sandinya. Selanjutnya tinggal anda tekan tombol enter atau klik tombol Login yang 
telah tersedia. 
 
“Selamat Datang di konfigurasi Awal”, begitulah pesan jendela wizard konfigurasi 
awal di tiap-tiap user wizard ini akan mempermudah anda dalam mengkonfigurasi 
setup dasar desktop yang akan di pakai, Sebenarnya anda tidak diharuskan mengikuti 
wizard ini, sebab nantinya kita juga dapat mengkonfigurasinya setelah kita masuk 
pada desktop. Anda dapat mengikuti tombol “Lewati” agar dapat langsung masuk ke 
desktop dan mengabaikan panduan wizard tersebut. Namun bila anda ingin langsung 
mencoba konfigurasi, anda dapat mengklik tombol “Maju”. 
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Tahapan berikutnya kita beri kesempatan untuk memilih desktop dan tema yang akan 
kita pakai. Untuk menentukan desktop dan tema yang akan kita pakai. Untuk 
menentukan desktop yang akan kita pakai (misalnya KDE, GNOME, IceWm dan 
lainnya), anda dapat memilihnya dari menu puldown “Pilihlah desktop”. Sementara 
untuk tema (misalnya KDE standar, Reymond, Keramik, dan lain sebagainya), anda 
dapat menemukannya pada “Tema”. 
 
Tampilan berikutnya setelah anda klik tombol “Maju” adalah konfigurasi untuk 
kebutuhan email klien yang akan kita pergunakan, termasuk juga identitas dan nama 
email yang akan kita pakai. Setelah anda lengkapi, klik kembali tombol “Maju”. 
Yang tampil sekarang adalah informasi untuk kebutuhan survey yang dilakukan oleh 
Linux Mandriva. Klik “Maju” lagi agar anda mengetahui quesioner dari survey 
tersebut. Jika anda tidak ingin mengirimkan questioner tersebut, beri tanda silang 
pada “Do not send this questioner”, begitu pula sebaliknya. Klik “Maju” dan 
“Selesai” sudah wizard tersebut. 
 
Tunggulah beberapa saat ketika system mengaktifkan desktop anda. Jika anda tadi 
memilih desktop KDE atau melewati langkah ini, maka yang muncul berikutnya 
adalah splash screen dari desktop yang kita pilih. Begitu juga pada Gnome akan 
muncul splash screen gnome. Setelah itu akan tampil di hadapan anda desktop yang 
telah anda pilih dan disusul jendela “Welcome Mandriva”. Jendela ini adalah 
informasi tentang beberapa alamat internet Mandriva juga informasi tentang 
dokumentasi. Jendela ini akan muncul setiap kali anda masuk ke desktop bila anda 
silang pada “Open this windows on startup” belum anda buang. Selanjutnya klik 
tombol “Close”. 
 
Bila selama ini anda memakai desktop dari system operasi lain, maka mungkin sekali 
anda merasa asing dengan tampilan layer monitor seperti ini.  
 
Startmenu    
 
Pada system operasi Ms. Windows, setiap kali memulai membuka aplikasi atau hal 
lain yang berhubungan dengan pengoperasian pada system operasi, hampir 
keseluruhan di mulai dengan mengklik “Start” yang terletak pada taskbar di sudut kiri 
bawah. Sementara pada system operasi Linux, hal tersebut dapat kita lakukan dari 
“K” menu (jika anda menggunakan desktop KDE) atau “G” (dengan gambar telapak 
kaki desktop environment Gnome). Di bawah ini logo sebuah tampilan startmenu di 
dalam operasi Linux Mandriva. 
 

Windows 
Desktop 

KDE 
Desktop 
Gnome 

Mandriva 
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Untuk desktop lain pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan yang digunakan oleh 
KDE ataupun Gnome. Yang agak berbeda bila anda menggunakan desktop 
WindowMaker. Sebab pada WindowMaker tidak terdapat icon perwakilan untuk 
startmenu tersebut. Maka untuk menampilkannya dapat kita lakukan dengan 
mengklik kanan pada area desktop. 
 
Aplikasi 
 
Secara umum aplikasi-aplikasi pada masing-masing system operasi tertentu berbeda. 
Kita tidak dapat menjalankan, atau menginstal aplikasi Windows pada system operasi 
linux. Begitu juga sebaliknya. Memang ada kemungkinan bisa bila kita 
menggunakannya program emulator itu pun tidak seluruhnya berhasil. Yang kita 
bahas di sini adalah aplikasi-aplikasi yang sepadan atau sebagai pengganti aplikasi 
Windows pada Linux. Sebagai contoh, beberapa aplikasi umum yang sering 
dipergunakan pada masing-masing system operasi terlihat pada tabel di bawah ini. 
 

Windows Linux 

Aplikasi Kantor 
MS Word OpenOffice Writer, Kword, Abiword 
MS Excel OpenOffice Calc, Kspread, Gnumeric 
MS PowerPoint OpenOffice Impress, Kpresentation 

Aplikasi Grafis 
Adobe Photoshop The GIMP 
Corel Draw Sodipodi (vector grafis) 

Aplikasi Multimedia  
WinAmp XMMS, Totem Media Palyer 
Windows Media Player Xine, Mplayer 

File Manager  
Windows Explorer Konqueror, Nautilus 

Web Browser  
Internet Explore Konqueror, Mozilla 

Web Editor  
MS Frontpage QuantaPlus, Bluefish, Screem 

Email Klient 
Outlook Expres KMail, Evolution 

Chat 
NetMeeting GnomeMeeting 

Dan lain-lain 
 
Aplikasi-aplikasi tersebut menunjukkan contoh kesetaraan yang terdapat pada system 
operasi Windows dan Linux. 
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Control Panel 
 
Untuk kebutuhan pengaturan kondisi komputer baik yang menyangkut hardware 
(peranti keras) maupun software (peranti lunak), pada system operasi Windows anda 
telah mengenal control panel. Bila anda berpindah ke system operasi Linux dan 
menggunakan distribusi Mandriva, anda akan berkenalan dengan Pusat Kontrol 
Mandriva, seperti yang dapat anda lakukan pada system operasi Windows, pada pusat 
control Mandriva anda juga dengan mudah dapat menambah user atau pengguna, 
mengatur zona waktu, mengatur jaringan, mendeteksi peranti keras dan sebagainya. 
 
Doss Shell 
 
Kadang kita akan lebih mudah menggunakan teks mode untuk kebutuhan tertentu. 
Misalnya MS-DOS Prompt yang terdapat pada Windows. Pada system operasi Linux 
Mandriva kita dapat menggunakan Konsole, yaitu aplikasi yang fungsinya seperti 
MS-DOS. Terminal konsole ini kelak akan sangat berperan jika anda ingin 
mendalami system operasi Linux lebih lanjut. 
 
Dalam system operasi Linux Mandriva, antara user biasa dan administrator (root) 
digunakan prompt yang berbeda. Pada user biasa di akhir prompt selalu di tandai 
dengan symbol $. Contoh : 

 
Sementara untuk administrator atau root, pada akhir prompt selalu di tandai dengan 
symbol #. Contoh : 

 
Prompt di atas merupakan informasi lengkap mengandung unsur informasi pengguna 
(user), nama computer (server/hostname) dan direktori yang aktif. Didalam instruksi-
instruksi yang terdapat dalam teks mode Linux dan Windows mempunyai hampir 
kesamaan. Coba perhatikan tabel di bawah ini. 
 

Uraian DOS Linux 
Melihat direktori  dir ls 
Membuat direktori md mkdir 
Menghapus direktori rd rmdir 
Menyalin copy cp 
dll.. 

 
Beberapa perbedaan penting antara keduanya adalah jika pada DOS pemakaian huruf 
besar atau kecil akan diabaikan, sementara pada system operasi Linux akan 
mempunyai arti yang berbeda. Misalnya, pada system DOS jika kita ingin melihat isi 
direktori dengan memakai perintah DIR, dir, Dir, dIr, diR, DiR, Dir (perhatikan 
pengetikan hurup capital) akan dianggap sama, tetapi pada system Linux pengetikan 
perintah ls dan LS akan mempunyai makna yang berbeda. 
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DESKTOP ENVIRONMENT 
 
Tidak dipungkiri bahwa selama ini sistem operasi windows telah membuat 
penggunanya begitu nyaman dalam berinteraksi dengan komputer. Lalu bagaimana 
dengan sistem operasi Linux yang kita kenal saat ini? Bila pada tahun-tahun lampau 
sistem operasi Linux sangat tidak di sukai karena tidak secantik sistem operasi 
Windows, maka anggapan itu semakin pudar dan tidak beralasan lagi. 
 
Saat ini sistem operasi Linux telah tampil memikat. Semuanya berkat kerja keras para 
programmer open source seluruh dunia. Linux telah menawarkan beberapa 
kemudahan penggunaan desktop. Bahkan, kita mempunyai kebebasan untuk memilih 
desktop mana yang kita inginkan. Mulai dari KDE dan Gnome yang 
perkembangannya begitu pesat dan banyak di minati oleh pengguna, ada juga 
WindowMaker, BlackBox, IceWM, Xfce dan masih banyak lagi. Ini belum lagi 
berbagai corak theme (tema) yang bisa dibongkar pasang oleh pengguna. 
 
Sistem operasi Linux diibaratkan sebagai gadis ayu yang mengoleksi banyak baju. 
Karena ada banyak desktop environment, maka kapanpun pengguna bosan 
menggunakan salah satu desktop, kala itu juga dia dapat menggantinya dengan 
pilihan desktop yang lain. Bila kurang puas dia dapat menampilkan theme yang 
beraneka ragam dan dapat mencarinya dari banyak situs web di Internet. Tentunya hal 
ini tidak akan pernah Anda jumpai dalam sistem operasi Windows. 
 
Dalam bab ini anda akan menjumpai penjelasan mengenai desktop environment ini, 
beberapa contoh desktop yang terpopuler serta beberapa cara mengatur dan 
menggunakannya. Untuk masuk ke desktop environment yang anda kehendaki, di 
jendela login pilihlah pada menu pulldown “Session Type”. 
 
KDE 
Secara default Mandriva Linux menggunakan desktop environment KDE, dan karena 
perkembangan sistem operasi Linux didukung oleh programmer seluruh dunia. 
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Sebelum kita membahas lebih dalam, alangkah baiknya kita mengenal sedikit bagian-
bagian dari Desktop KDE, yaitu : 
o Background. Adalah latar dari tampilan monitor Anda, dapat berupa warna saja 

atau juga citra dari sebuah gambar (wallpaper). Dapat pula gabungan dari 
keduanya, yaitu warna dan gambar. Selanjutnya untuk mengatur background, 
dapat anda baca pada sub-bab berikutnya. 

o Desktop Icon, penandaan dalam bentuk gambar kecil pada desktop yang terhubung 
dengan media atau aplikasi untuk memudahkan kita mengaksesnya. 

 
SISTEM FILE DALAM LINUX 
 
Direktori pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai suatu file yang di dalamnya 
terkandung file-file atau direktori-direktori lain yang memiliki tujuan untuk 
pengelompokan, meningkatkan efisiensi proses kerja dan yang terpenting adalah 
untuk mempermudah pencarian file. 
      
Berikut adalah direktori-direktori beserta kegunaannya. Direktori ini merupakan 
direktori-direktori standar yang di buat sistem Linux. 
● / adalah direktori root yang berguna untuk menampung seluruh file yang terdapat 

dalam sistem Linux. 
● /bin adalah direktori yang berisi file-file yang dapat langsung di jalankan. 
● /boot adalah direktori yang berisi file-file yang digunakan saat Linux melakukan 

booting. 
● /dev adalah direktori yang berisi file-file dari hardware yang dimiliki oleh 

komputer (sebagai contoh: /dev/hda adalah file dari harddisk, /dev/fd0 adalah file 
untuk floopy, /dev/cdrom adalah file untuk cdrom pada komputer) 

● /etc adalah direktori yang berisi file-file yang digunakan untuk mengkonfigurasi 
Linux. File-file ini biasanya merupakan file-file yang berbentuk script atau file-file 
dengan tipe text. 

● /home  adalah direktori yang digunakan untuk menyimpan semua direktori user. 
● /lib adalah direktori yang berisi file-file library yang diperlukan oleh program-

program pada root direktori sistem Linux. 
● /mnt adalah direktori yang berisi file-file yang dapat anda gunakan untuk 

memounting di device-divice yang komputer anda miliki.  
● /proc adalah direktori yang berisi file-file buffer yang digunakan untuk 

menginformasikan proses-proses yang sedang berjalan pada sistem Linux. 
● /root adalah direktori home untuk root. 
● /sbin adalah direktori yang berisi file-file yang dijalankan oleh sistem Linux 
● /tmp adalah direktori yang berisi file-file sementara (file-file yang diakibatkan 

oleh interupt-interupt pada sistem Linux). 
● /usr adalah direktori yang berisi file-file yang dapat dijalankan atau berorientasi 

untuk semua user. 
● /var adalah direktori yang berisi file-file data yang dapat berubah-ubah saat Linux 

sedang dalam proses. 
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Direktori dalam Linux Mandriva 
 

 
MANDRIVA CONTROL CENTER 
 
Era mode teks pada sistem operasi Linux sedikit demi sedikit mulai berganti seiring 
dengan adanya beberapa desktop environment. Termasuk juga pengaturan seluk 
beluk komputer anda. Bila dalam sistem operasi Windows anda mengenal Control 
Panel, maka pada operasi Linux anda mengenal Mandriva Control Center. Fungsinya 
hampir sama. 
 
Dari Mandriva control center ini kita dapat mengatur atau mengkonfigurasi sistem 
yang telah terinstal juga perangkat keras yang berada pada komputer kita. Fasilitas ini 
terutama difungsikan untuk mengurangi pemakaian baris perintah, atau 
mengkonfigurasi secara mode teks. Untuk dapat menggunakannya, kita harus 
berstatus sebagai user root atau administrator. Ini karena sistem operasi Linux 
memang sangat ketat dalam hal pengaturan sistem maupun perangkat keras. Apalagi 
komputer tersebut berstatus sebagai server jaringan yang sangat erat hubungannya 
dengan banyak komputer atau workstation. Sebab, di sini juga terdapat pengaturan-
pengaturan service atau layanan service yang di peruntukkan bagi semua user. 
 
Fasilitas ini dapat anda temukan dari Startmenu | Sistem | Konfigurasi | 
Configuration Your Komputer.  
Pada pusat control Mandriva terdapat kelompok-kelompok pengaturan, antara lain 
adalah : Manajemen Piranti Lunak, Adminstrasi Online, Hardware,  Jaringan & 
Internet, Sistem, Titik Mount, Keamanan, Boot 
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Pada saat instalasian pertama kali belum terdapat pengaturan komputer ini menjadi 
sebuah server. Penginstalasian secara default hanya paket-paket yang digunakan 
secara standar oleh Linux Mandriva. 
 
Sekarang jika kita ingin membentuk sebuah jaringan dalam system operasi Linux 
Mandriva, kita dapat melakukan beberapa konfigurasi. Konfigurasi itu itu antara lain: 
 
1. Konfigurasi IP Addres 
Dalam mengkonfigurasi IP address pada Control Center Mandriva dapat kita lakukan 
dengan memilih menu Jaringan & Internet | Konfigurasi ulang antarmuka 
jaringan. Kemudian pilih pada paket konfigurasi ulang antarmuka jaringan, maka 
akan tampil tampilan sebagai berikut. 
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Disini kita dapat memilih jaringan yang akan di koneksikan berupa apa atau macam 
koneksi yang akan kita hubungkan pada komputer kita. Kita pilih saja Koneksi LAN, 
lalu klik selanjutnya, maka akan keluar tampilan sebagai berikut. 
 

 
 

Tampilan ini menentukan Kartu jaringan yang kita pakai dalam menghubungkan 
komputer kita pada jaringan. Gambar diatas terdapat hanya satu Kartu jaringan (On 
Board) yang sudah ada pada Mainboard yang digunakan. Kalau kita sudah 
menentukan Kartu jaringannya maka klik ”Selanjutnya”. Maka akan tampil tampilan 
sebagai berikut. 
 

 
 
Pada tampilan ini kita menentukan IP Addres yang kita pakai itu menggunakan 
DHCP (Dynamic Host Control Protocol) atau kita menggunakan IP Addres secara 
manual. Kalau kita memilih DHCP maka secara otomatis komputer kita akan 
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mendapatkan alamat IP dari jaringan yang sudah ada, tetapi kalau kita menentukan IP 
Address kita secara manual maka kita dapat mengkonfigurasi alamat IP sesuai 
keinginan. 
 
Pilih “Konfigurasi manual”, setelah itu klik selanjutnya. 
 

 
 

Lalu akan muncul tampilan diatas, masukkan IP Address yang diinginkan dan 
sesuaikan dengan Netmasknya. Agar konfigurasi yang telah ditetapkan tadi selalu 
berfungsi pada saat komputer dinyalakan, maka beri tanda silang juga pada “Start saat 
boot”. Setelah selesai memasukkan IP Address, klik tombol selanjutnya, maka akan 
tampil tampilan sebagai berikut. 
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Pada tampilan ini kita menentukan nama host, Server DNS 1, Server DNS 2, Server 
DNS 3, Pencarian Domain dan Gateway. Kalau menggunakan jaringan yang 
sederhana maka yang perlu kita isi hanya Nama Host dan Gatewaynya saja. 
Setelah kita menentukan Nama Host dan Gatewaynya maka klik tombol selanjutnya, 
maka akan tampil tampilan sebagai berikut. 
 

 
 

Pada kolom Nama Host Zeroconf diisi dan disesuaikan dengan nama host komputer 
yang telah diisi sebelum tampilan layer ini. Setelah diisi klik tombol selanjutnya, 
maka akan tampil tampilan sebagai berikut. 
 

 
 

Pada tampilan ini kita memilih ”Ya”, agar komputer kita dapat berhubungan dengan 
komputer yang lain. Sesudah itu klik tombol selanjutnya, maka akan tampil tampilan 
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sebagai berikut. 
 

 
 

Pilih “Ya”, lalu klik selanjutnya, maka akan tampil tampilan sebagai berikut. 
 

 
 
Tampilan terakhir setting IP Address pada Pusat Kontrol Mandriva. 
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FILE SCRIPT INTERFACE 
 
File-file konfigurasi untuk antarmuka jaringan dan script-script untuk 
mengaktifkannya ditempatkan di dalam direktori /etc/sysconfig/network-scripts. 
Secara default pada Linux Mandriva, di dalam direktori ini dan direktori lainnya 
terdapat tiga jenis file, yaitu : file-file interface configuration, sripts-scripts interface 
control dan file-file network functiom, bekerja bersama-sama sedemikian rupa hingga 
Linux dapat menggunakan berbagai peralatan jaringan. 
Bagian ini memaparkan hubungan antar file-file ini dan bagaimana menggunakannya. 
 
A. File konfigurasi Interface 
Adalah file-file paling penting yang digunakan oleh Mandriva untuk konfigurasi 
jaringan. Pemahaman terhadap peranan file-file ini di dalam jaringan akan sangat 
bermanfaat pada waktu mengatur sistem secara keseluruhan. 
File-file tersebut adalah : 
 
1. /etc /hosts. Tujuan utama dari file ini adalah untuk me-resolve hostname yang 

tidak dapat di resolve dengan cara lain. File ini juga dapat digunakan untuk me-
resolve nama-nama host (mirip DNS server) pada suatu jaringan yang tidak 
menggunakan DNS server. Minimal file ini harus berisi entry yang menentukan IP 
Address peralatan loopback (127.0.0.1) sebagai localhost.localdomain. 

 
 

2. /etc/resolv.conf. File ini menentukan IP address dari DNS server dan pencarian 
domain (search domain). File ini di periksa dan diproses pada saat booting. 

 
 

3. /etc/sysconfig/network. Menentukan ind\formasi routing dan host untuk semua 
antarmuka jaringan. 
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4. /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<nama-interface>. Setiap antarmuka 
jaringan pada sistem Linux Mandriva mempunyai konfigurasi, satu interface 
dikonfigurasi di dalam satu file scripts. Setiap file script memberikan informasi 
tertentu mengenai interface jaringan di dalamnya. 

 

 
 
File-file konfigurasi interface mengendalikan operasi peralatan antarmuka jaringan 
yang ada secara terpisah, satu file untuk satu peralatan. Pada sistem Linux Mandriva 
melakukan boot, file-file ini digunakan untuk untuk menentukan interface apa yang 
akan diaktifkan dan bagaimana mengkonfigurasikannya. File-file ini biasanya di beri 
nama ifcfg <name>, dimana <name> menunjukkan nama peralatan yang dikontrol 
oleh file konfigurasi bersangkutan. 
 
Interface Ethernet 
Salah satu file antarmuka yang cukup popular adalah ifcfg-eth0, yang mengendalikan 
network interface card NIC pertama yang terdapat pada sistem. Dalam sistem yang 
mempunyai lebih dari satu NIC, anda akan mempunyai beberapa file ifcfg-eth, 
masing-masing memiliki nomor yang berbeda pada akhir nama file. Karena setiap 
peralatan memiliki file konfigurasi masing-masing, anda dapat mengendalikan 
bagaimana setiap antarmuka berfungsi secara terpisah. 
Berikut ini adalah contoh file ifcfg-eth0 untuk sistem yang menggunakan IP address 
tetap: 
 

DEVICE=eth0 

BOOTPROTO=none 

ONBOOT=yes 

NETWORK=192.168.4.0 

NETMASK=255.255.255.0 

IPADDR=192.168.4.1 

USERCTL=no 

     
Nilai-nilai yang di tulis di dalam file konfigurasi interface dapat diubah sesuai 
kebutuhan. Sebagai contoh, file ifcfg-eth0 untuk antarmuka yang menggunakan 
DHCP terlihat sedikit berbeda, karena informasi IP address disediakan oleh DHCP 
server: 
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DEVICE=eth0 

BOOTPROTO=DHCP 

ONBOOT=yes 

 
Anda juga dapat langsung mengubah file konfigurasi antarmuka jaringan. Berikut ini 
adalah daftar parameter yang dapat disertakan di dalam file konfigurasi: 
1. BOOTPROTO=<protocol>, dimana <protocol> adalah salah satu nilai di bawah 

ini : 
a. none : Tidak ada boot-time yang digunakan  
b. bootp : Menggunakan protocol boot-time BOOTP 
c, dhcp : Menggunakan protocol boot-time DHCP 

2. BROADCAST=<address>, dimana <address> merupakan alamat broadcast. 
3. DEVICE=<name>, dimana <name> adalah nama peralatan fisik (bukan peralatan 

dinamis seperti peralatan PPP yang dialokasikan oleh ISP dan berupa nama logis) 
4. DNS{1,2}=<address>, dimana <address> adalah alamat name server yang di 

letakkan di dalam file /etc/resolv.conf jika direktif PERRDNS di-set menjadi yes 
5. IPADDRESS=<address>, dimana <address> adalah IP address yang akan 

digunakan di dalam Ethernet 
6. NETMASK=<mask>, di mana <mask> adalah nilai subnet mask. 
7. NETWORK=<address>, dimana <address> adalah IP address jaringan 
8. ONBOOT=<answer>, diman <answer>adalah salah satu nilai di bawah ini : 

a. yes : peralatan ini diaktifkan saat boot 
b. no : peralatan ini tidak diaktifkan saat boot 

9. PERDNS=<answer>, dimana <answer> adalah salah satu nilai : 
a.  yes : memodifiksi /etc/resolve.conf jika direktif DNS diset. Jika anda 

menggunakan DHCP, maka yes merupakan default 
b.  no : tidak memodifiksi /etc/resolv.conf 

10.SRCADDR=<address>, dimana <address> adalah souce IP address yang 
ditentukan untuk paket-paket keluar 

11.USERCTL=<answer>, dimana <answer> adalah salah satu nilai berikut : 
a.  yes : user non-root diijinkan mengatur peralatan ini 
b. no : user non-root tidak diijinkan mengatur peralatan ini 

 
B. Script Kendali Interface 
Script-script kendali interface mengaktifkan dan menonaktifkan interface sistem. 
Terdapat dua script kendali interface utama, /sbin/ifdown dan /sbin/ifup yang 
memanggil script kendali lain di dalam direktori /etc/sysconfig/network-scripts/. 
Script kendali interface ifdown dan ifup merupakan link-link simbolik ke script-script 
di dalam direktori /sbin/. Pada saat salah satu dari script itu dipanggil, script tersebut 
memerlukan suatu parameter berupa interface seperti berikut : 
Ifup eth0 
 
Determining IP information for eth0….done 
 
Pada saat itu, file-file /etc/rc.d/init.d/fuctions dan /etc/sysconfig/network-
scripts/network-function digunakan untuk mengerjakan serangkaian tugas tertentu. 
Script-script kendali interface di bawah ini sering digunakan : 
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1. ifup-aliases. Mengkonfigurasi IP alias dari file konfigurasi interface pada saat 
lebih dari satu IP address diasosiasikan dengan satu interface  

2. ifdown-cipcb dan ifup-cipcb. Digunakan untuk membuat atau memutuskan 
koneksi crypto IP Encpsilation (CIPE) 

3. ifdown-ipv6. Mengandung fungsi yang berhubungan dengan IPv6 yang 
menggunakan variable lingkungan untuk membuat file interface dan 
/etc/sysconfig/network 

4. ifup-ipx. Digunakan untuk menghubungkan suatu interface IPX 
5. ifup-plip. Digunakan untuk menghubungkan suatu interface PLIP 
6. ifup-plusb. Digunakan untuk menghubungkan interface usb 
7. ifdown-post dan ifup-post. Mengandung perintah-perintah yang dieksekusi 

setelah suatu interface dikoneksi atau diputuskan. 
8. ifdown-ppp dan ifup-ppp. Digunakan menghubungkan atau memutuskan suatu 

interface PPP 
9. ifup-routers. Menambah route-route statis ke peralatan pada saat interface aktif 
10. ifdown-sit dan ifup-sit. Mengandung fungsi-fungsi yang mengaktifkan atau 

mematikan tunnel IPv6 dalam suatu koneksi IPv4 
11. ifdown-sl dan ifup-sl. Digunakan untuk mengaktifkan atau mematikan interface 

FLIP 
 
Perlu diwaspadai bahwa penghapusan atau perubahan suatu script di dalam direktori 
/etc/sysconfig/network-scripts/ dapat menyebabkan interface bekerja secara aneh 
atau gagal sama sekali. Hanya pengguna yang telah betul-betul paham yang 
sebaiknya melakukan konfigurasi secara langsung terhadap script-script tersebut. 
Anda juga dapat menggunakan inti script /etc/rc.d/init.d/network untuk mengaktifkan 
dan mematikan semua interface jaringan yang dikonfigurasi : 
 
/etc/rc.d/init.d/network aksi 
 
Init script network biasanya digunakan sebagai parameter oleh perintah service 
seperti berikut ini : 
 
/sbin/service network aksi 
 
Dimana aksi adalah salah satu dari start, stop atau restart 
Kedua perintah di atas memberikan hasil yang sama jika di berikan aksi yang sama 
Anda juga dapat menggunakan perintah  
 
/sbin/service/network status 
 
Untuk melihat status jaringan, berisi daftar peralatan yang dikonfigurasi dan sedang 
digunakan. 
 
C. File Fungsi Jaringan 
Linux Mandriva menggunakan beberapa file yang berisi fungsi-fungsi penting yang 
digunakan berbagai cara mengaktifkan atau mematikan interface. File fungsi jaringan 
yang paling umum adalah network-functions, ditempatkan di dalam direktori 
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/etc/sysconfig/network-scripts/ 
 

 
 
Keamanan  
Bagaimana juga jika computer kita berhubungan dengan computer lain, entah itu 
dalam jaringan local maupun terhubung dengan ke jaringan internet. Mau tidak mau, 
suka tidak suka harus mempertimbangkan juga aspek keamanan untuk computer atau 
jaringan local kita. Apalagi dalam hal ini menyangkut keamanan data yang tidak 
sembarang orang boleh atau dapat memperolehnya. Untuk itu Mandriva juga telah 
menyediakan sarana untuk membantu mengkonfigurasi masalah keamanan. 
 

 
 

Di dalam operasi sitem Mandriva pengaturan keamanan terletak pada tab Keamanan 
| Setting firewall pribadi untuk memproteksi computer dan jaringan. Ini di 
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tunjukkan pada gambar di bawah ini. 
 

.  
Setelah kita mengklik setting firewall pribadi untuk memproteksi computer dan 
jaringan, maka akan tampil tampilan seperti di atas. Tampilan diatas pemberitahuan 
dalam pensettingan firewall. Setelah membaca langsung saja klik tombol Ok. Maka 
akan keluar tampilan di bawah ini. 
 

 
 
Pada jendela ini bahwa system operasi Linux Mandriva menggunakan firewall yang 
pengkonfigurasiannya melalui drakfirewall. Untuk melanjutkannya klik tombol Ok 
maka akan keluar tampilan sebagai berikut. 
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Nah di sinilah inti dari konfigurasi firewall yang akan kita lakukan, 
pengkonfigurasian dilakukan dengan memberi tanda silang program/aplikasi apa saja 
yang dapat dilalui atau tidak di blok pada computer kita, jika tidak di beri tanda silang 
secara otomatis layanan akan di blok. Kalau kita ingin computer kita dapat 
berkomunikasi tanpa hambatan maka pilihan yang harus di pilih adalah pilihan yang 
paling atas, yaitu semua (tanpa firewall). Setelah itu klik tombol Ok, maka akan 
tampil tampilan sebagai berikut.  
 

 
 
Pada tampilan ini pemberitahuan dan juga konfigurasi pemberian ijin kepada 
computer lain yang ingin berkomunikasi dengan computer kita. Sesuaikan dengan 
konfigurasi yang dilakukan di atas. Setelah selesai dapat melanjutkan dengan 
mengklik tombol Ok, maka akan tampil tampilan sebagai berikut. 
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Setelah jendela pensettingan perizinan bagi computer lain, maka pada tampilan ini 
system operasi Linux Mandriva melakukan pengupgrade-an secara system. Instruksi 
selanjutnya adalah klik tombol Ok, maka akan tampil tampilan sebagai berikut. 
 

 
 

Inilah tampilan terakhir dalam pensettingan firewall, dan dalam jendela ini system 
operasi Linux Mandriva melakukan pengupgrade-an atau penginstalan. Kita tunggu 
sampai proses ini selesai maka selesai pula konfigurasi firewall pada system operasi 
Linux Mandriva. 
Semua setting firewall diatas dapat dilihat scriptnya pada kernel atau terminal yaitu 
pada  
# /etc/services 
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2. Cek Jaringan 
Setelahg kita memasang IP Address pada komputer sekarang kita cek apakah 
komputer kita sudah terhubung dengan komputer yang lainnya. Pengecekan ini dapat 
dilakukan dengan 2 cara lewat kernel/terminal dan lewat pusat control Mandriva.  
Baik sekarang saya akan berusaha menjelaskan satu persatu-satu, kita mulai saja 
dengan lewat pusat control Mandriva. Dalam pusat control Mandriva tetap masih 
pada paket Jaringan & Internet | Mengawasi koneksi jaringan. 
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Pada gambar diatas terlihat bahwa ada dua warna yaitu warna kuning dan merah, jika 
dua warna tersebut bertemu dalam satu titik maka konektisitas jaringan yang kita buat 
berhasil. Tetapi jika kedua warna tersebut tidak bertemu dalam satu titik maka 
jaringan yang kita buat belum berhasil. 
 
Yang kedua kita mengecek jaringan lewat konsole atau terminal, caranya pertama 
kita aktifkan terlebih dahulu jendela terminal melalui Start Menu | Sistem | 
Terminal. 
Setelah muncul jendela terminal/konsol sekarang kita menggunakan perintah :  
# ping IP Address yang kita tuju. 

 
 

Maka jika jawabannya seperti diatas muncul itu menandakan komputer kita telah 
terkoneksi secara baik dengan komputer lain. 
 
3. Sharing Data 
Di dalam operasi system Linux Mandriva ada beberapa cara konfigurasi sharing data, 
konfigurasi tersebut antara lain : 
 
Setting Samba 
Samba berfungsi untuk mengkondisikan direktori agar dapat dipakai bersama oleh 
computer lain dalam satu jaringan. Pada fasilitas ini sebenarnya bukan untuk 
mengkonfigurasikan direktori pada computer kita agar dipakai bersama computer 
lain, melainkan fasilitas untuk membaca atau menghubungkan pada computer lain 
yang telah memberikan ijin pemakaian bersama tersebut ke computer kita.   
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Untuk mengetahui dari computer mana dan dari direktori apa yang telah disediakan 
oleh kompter lain. Ok sekarang kita masuk ke settingannya, awalnya kita masuk ke 
tab Titik Mount | Tentukan titik mount Samba. Dan akan muncul tampilan sebagai 
berikut. 
 

 
 
Setelah itu klik tombol Cari Server, tunggulah sebentar saat pelacakan dilakukan 
pada jaringan computer anda. Setelah kita menunggu sebentar maka tampilan akan 
muncul nama sebuah computer. Ini menandakan jaringan anda telah ada computer 
yang menyediakan direktori mereka untuk di pakai bersama. 
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Agar kita mengetahui isi file pada direktori tersebut, pilih dahulu direktori yang 
dimaksud kemudian klik tombol Titik Mount. Maka jendela kecil akan muncul 
seperti yang terlihat pada gamba di bawah ini. 
 

 
 

Pada saat tampil tampilan jendela kecil ini, tentukan direktori mana yang akan di 
gunakan untuk bersama (share). Setelah selesai klik tombol Ok. Maka akan tampil 
tampilan sebagai berikut. 
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Setelah kita yakin dengan seleksi file atau folder yang akan kita pakai secara bersama 
langkah selanjutnya adalah meng-klik tombol Mount, coba perhatikan pada gambar 
seakan-akan di gambar file atau folder yang di share belum tersambungkan, tetapi 
terlihat beda setelah penekanan tombol Mount. Apa yang terjadi? 
 

 
 
Inilah tampilan setelah kita melakukan Mount pada file atau folder. Dengan kondisi 
seperti ini file atau folder sudah dapat di pakai secara bersama. Langkah selanjutnya 
klik tombol Selesai. 
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Pada akhir konfigurasi ini terdapat dialog yang mengkonfirmasikan bahwa 
konfigurasi yang tadi kita lakukan akan disimpan didalam direktori /etc/fstab. 
 
 
File Server 
Server file ini berfungsi untuk mensetting file atau folder agar dapat dipakai secara 
bersama oleh computer lain di dalam satu jaringan computer. Untuk melakukannya 
terdapat dalam pusat control Mandriva. Adapun konfigurasinya adalah sebagai 
berikut. Didalam pusat control Mandriva kita masuk ke dalam tab Berbagi-pakai dan 
disana ada icon yaitu Setting server file dan print untuk workstation dan yang 
menggunakan system Linux dan non-Linux dan icon Setting web server. Diantara 
kedua pilihan icon tersebut kita pilih adalah icon Setting server file dan print untuk 
workstation dan yang menggunakan system Linux dan non-Linux. 
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Setelah kita melakukan pilihan tersebut maka akan tampil tampilan diatas, tampilan 
diatas kita harus memilih bentuk server yang akan kita pakai, kita pilih saja Mandiri – 
server mandiri. Lalu klik tombol selanjutnya. Maka akan tampil tampilan sebagai 
berikut. 
 

 
 

Selanjutnya kita mengenalkan workgroup yang kita pakai di dalam jaringan ini, 
setelah itu klik tombol selanjutnya maka akan muncul tampilan sebagai berikut. 
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Setelah itu tampil tampilan Banner server, sesuaikan saja apa yang ada di dalam 
settingan tersebut, setelah itu klik tombol selanjutnya, maka jendela window yang 
akan tampil adalah. 
 

 
 
Pada jendela ini kita masuk ke dalam log  samba yaitu yang terletak di dalam 
direktori /var/log/samba/%m,log. Setelah itu klik tombol selanjutnya, maka akan 
tampil tampilan sebagai berikut. 
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Pada tampilan ini adalah report dari settingan yang telah kita konfigurasikan dalam 
konfigurasi server file. Setelah itu klik tombol selanjutnya maka akan tampil tampilan 
sebagai berikut. 

 
 
Tampilan akhir dari setting file server adalah ucapan selamat bahwa konfigurasi yang 
dilakukan telah berhasil. Dan secara tidak langsung PC kita telah berfungsi sebagai 
file server. Setelah itu klik tombol selesai maka selesailah sudah setting file server 
pada system operasi Linux Mandriva. 
 
 
Setting Penggunaan bersama partisi harddisk 
Suatu pertanyaan bagi seorang pemula untuk menggunakan system operasi Linux 
yang pertanyaannya adalah “Bagaimana kalau kita ingin mengatur direktori kita agar 
dapat di pergunakan bersama dalam suatu jaringan ?” Secara manual sebenarnya kita 
dapat mengaturnya dengan menggunakan Samba atau juga NFS 
 
Tapi itu akan membuat para pemula berpikir dua kali untuk menggunakan system 
operasi Linux. Sebab untuk masalah sharing direktori ini mungkin mereka telah 
terbiasa dengan hanya menggunakan klik kanan pada direktori mereka dari Windows 
Explorer lalu munculnya pertanyaan berikutnya, “Apakah pada system operasi Linux 
juga dapat melakukan sharing semudah itu?”, jawabannya adalah Ya! 

 
Cara konfigurasi di atas itu masuknya dalam tab Titik Mount | Setting penggunaan 
bersama partisi harddisk. Instruksi selanjutnya akan tampil tampilan di bawah ini. 
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Pada tampilan ini terdapat tiga pilihan yang harus di pilih, berikut penjelasan ketiga  
pilihan tersebut : 

• Tanpa sharing . 
 Seluruh pengguna (user) pada pilihan ini tidak dapat atau tidak mempunyai hak 

untuk mengatur direktori mereka agar dapat di pakai bersama kecuali dengan 
seizin administrator (root) 

• Izinkan semua pengguna 
 Kebalikan dari pilihan sebelumnya, di sini seluruh pengguna (user) dapat 

menentukan sharing pada direktori yang mereka inginkan sebatas direktori yang 
mereka inginkan sebatas direktori yang digunakan oleh user tersebut dengan 
menggunakan Konqueror ataupun Nautilus. 

• Kebiasaan 
 Administrator menggunakan pilihan ini apabila ingin menerapkan hanya beberapa 

user atau pengguna saja yang dapat melakukan sharing direktori mereka dari 
Konqueror ataupun Nautilus. 

 
Dalam hal ini pilih “Izinkan semua pengguna”, kemudian  klik tombol OK. 
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Setelah kita melakukan setting penggunaan bersama partisi harddisk, kita dapat 
mensharing folder atau lewat klik kanan, tanpa harus melalui setting lewat samba dan 
NFS. Berikut instruksi secara lengkap konfigurasi sharing folder atau file melalui 
instruksi klik kanan. 
Pilih folder yang akan kita sharing atau kita izinkan komputer lain dapat mengambil 
secara sembarang. Setelah itu klik folder tersebut lalu klik kanan pilih Properties 
maka akan keluar tampilan sebagai berikut. 

 
 Tampilan di atas awal pertama pemunculan pada tab Umum kemudian pilih tab 
Share. Seperti pada tampilan di bawah ini. 
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Setelah tampilan diatas muncul, klik tombol Configure File Sharing, maka secara 
otomatis data atau folder telah dapat dipakai secara bersama-sama dengan computer 
lain yang terkoneksi dengan jaringan. 
 

 
 
Setelah melakukan instruksi-instruksi diatas, maka tampilan folder yang telah ter-
sharing akan muncul gambar konektor listrik, sesuai dengan gambar yang ada diatas 
ini. Yang harus dipahami dalam Linux adalah instruksi diatas belum cukup bahwa 
folder yang kita sharing itu sudah dapat dipakai secara bersama-sama dengan 
komputer lain, ada beberapa konfigurasi lagi yang harus kita jalankan, konfigurasi 
berikutnya adalah men-setting samba agar file ini dapat terdeteksi oleh sistem operasi 
lain selain Windows. 
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Pengambilan Data  
Di dalam system operasi Ms. Windows dalam pengambilan data kita bisa masuk ke 
menu Start | Run lalu ketikkan perintah \\ IP address tujuan, maka akan muncul 
pada computer kita folder-folder computer user lain telah di izinkan untuk dapat di 
ambil oleh computer kita. Bagaimana dengan Linux dapat semudah itukah kita dalam 
pengambilan data pada computer user lain? Jawabannya adalah bisa. 
 

 
 

Hampir sama dengan windows dalam Linux pun pengambilan data, melalui Start 
Menu | Jalankan Perintah. Jalankan perintah ini hampir sama dengan menu Run 
yang ada pada Windows. Maka instruksi diatas juga sama yaitu dengan perintah \\ IP 
address yang di tuju, lalu klik tombol ”Jalankan” maka akan keluar tampilan sebagai 
berikut.  
 

 
 
Bila dalam operasi system Windows setelah instruksi diatas dilakukan maka akan 
tampil jendela Windows Explorer, tidak jauh berbeda dengan Linux Mandriva 
tampilannyapun seperti pada Explorer pada system operasi Linux Mandriva. 
Setelah itu kalau ingin memindahkan datanya cukup klik kanan copy lalu pindahkan 
data tersebut ke tempat folder yang anda inginkan. Dan paste di folder tersebut. 
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Penginstalasian Server 
 
Fakta telah membuktikan bahwa system operasi Linux pada awalnya memang handal 
untuk kebutuhan server. Bahkan sejak tahun 2004 sistem operasi lain kebingungan 
karena begitu banyak serangan virus sementara pemakai system operasi Linux masih 
sempat minum kopi atau ngobrol di akhir pekan. Dulunya pengaturan server yang 
identik sangat sulit kini jauh lebih berbeda. Pada distribusi Mandriva ini nantinya kita 
akan rasakan juga bahwa pengaturan server dengan bantuan desktopyang menarik 
semakin membuat kita mudah untuk mengkonfigurasinya. 
Pada distribusi Mandriva, sebenarnya telah disediakan sarana untuk membangun dan 
mengatur keceradaan server secara mudah dan cepat. Di sini nantinya kita akan 
mudah mengkonfigurasi Server FTP, server E-mail, Server Samba, Server DNS, 
DHCP juga untuk keperluan Server Web. Dan semua konfigurasisecara wizard ini 
akan termuat tampil pada Pusat Kontrol Mandriva. Secara default paket program ini 
memang tidak langsung terinstal dan tampak pada Pusat Kontrol Mandriva. Untuk itu  
terlebih dahulu harus anda install paket program drakwizard. Caranya adalah : 
 

 
 
Kita masih masuk ke dalam pusat control Mandrva lalu pada tab “Manajemen Piranti 
Lunak” terdapat icon “Lihat perangkat lunak yang terinstal dan menginstal paket 
perangkat lunak”.Di dalam icon ini kita dapat menginstal paket-paket program yang 
terdapat pada system operasi Mandriva. Icon tersebut kita klik saja maka akan tampil 
tampilan sebagai berikut. 
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Setelah itu akan tampil tampilan diatas, jika kita ingin menginstal suatu paket 
program yang ada pada system operasi Linux Mandriva kita tinggal mengetikkan 
nama programnya di dalam kolom “cari”, sesudah mengetik nama programnya lalu 
kita klik “tombol cari”, maka akan tampil tampilan sebagai berikut.  
 

 
 

Didalam proses penginstalasian program biasanya nanti akan di minta cd berapa yang 
terdapat program yang anda maksudkan. Setelah kita masukkan cd yang di minta kita 
tungga beberapa menit saja, penginstalasian paket-paket program server sudah 
terinstal secara otomatis. 
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Setelah penginstalasian telah selesai maka untuk melihat hasil yang kita maksudkan 
system operasi Mandriva ini harus di “restart”. 
 
 Lalu bagaimana bagaimana kita menginstal kalau menggunakan “Terminal/kernel 
yang yang terdapat system operasi Linux Mandriva? Caranya adalah kita aktifkan 
dulu jendela terminal lewat start menu | system | terminal 
 
Setelah di restart maka pada pusat control Mandriva tampilan sudah berubah dan 
tabnya pun bertambah kini. Sesuai dengan gambar berikut ini. 
 

 
 

Tab tambahan setelah penginstalasian darakwizar adalah tab Berbagai-pakai, tab 
Layanan jaringan, tab Authentikasi dan tab Groupware. Semua itu adalah tab-tab 
temapt kita mensetting server yang kita inginkan. 
 
 
DHCP (Dynamic Host Control Protocol) 
Server ini digunakan untuk memberikan IP address kepada workstation atau mesin-
mesin yang memerlukan IP address secara otomatis. Linux Mandriva telah 
menyediakan server dan client DHCP sehingga anda dapat menjadikan Linux sebagai 
server DHCP yang menentukan konfigurasi jaringan clientnya atau sebagai DHCP 
client yang mengambil informasi konfigurasi dari server lainnya. 
 
Bab ini membahas berbagai bentuk konfigurasi server DHCP, Terdapat 2 file 
konfigurasi DHCP server. File utama adalah /etc/dhcpd.conf dan file pendukung 
yang digunakan untuk mencatat trak IP address, /var/lib/dhcp/dhcpd.leases yang 
biasanya belum dibuat saat instalasi program dhcp server. Mudahnya buat kedua file 
itu sendiri. 
 
Didalam file /etc/dhcpd.conf terdapat pernyataan-pernyataan yang menentukan 
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bagaimana suatu tugas dikerjakan, opsi-opsi konfigurasi jaringan apa yang akan 
dikirim ke client, juga menggambarkan topologi jaringan, menggambarkan client, 
menyediakan alamat untuk client. 
 
Beberapa pernyataan harus dimulai dengan kata kunci option yang menunjukkan 
bahwa pernyataan bersifat optional. 
 
Langkah pertama yang akan dilakukan dalam konfigurasi server DHCP adalah 
membuat file konfigurasi yang menyimpan informasi network client. Opsi-opsi 
global dapat dideklarasikan sebelum suatu bagian yang dibatasi oleh kurung kurawal 
dan berlaku untuk semua client, sedangkan opsi-opsi khusus dapat diterapkan untuk 
client atau kelompok client tertentu. 
 
1. Konfigurasi Dasar 
Secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat server DHCP 
adalah : 
a. Buka file /etc/dhcpd.conf 
b. Masukan baris-baris pernyataan sesuai dengan kebutuhan  
c. Restart server DHCP dengan perintah : 

Service dhcpd restart 
Berikut ini adalah contoh file /etc/dhcpd.conf sederhana : 
 
Baris-baris diatas dijelaskan sebagai berikut : 
Semua pernyataan di dalam file tersebut bersifat global, semua ditulis sebelum 
deklarasi subnet 192.168.0.0. Artinya, semua pernyataan sebelum deklarasi subnet 
berlaku untuk semua client, termasuk client di dalam subnet lain jika ada. 
 
Baris pertama menunjukkan bahwa server DHCP memberikan waktu sewa (lease 
time) kepada client selama 3600 detik atau 1 jam sedangkan waktu sewa maksimal 2 
jam (7200). Anda dapat mengatur lam sewa sesuai ken\butuhan jaringan yang 
dikelola, misalnya 86400 atau satu hari. Pada jaringan perkantoran sebaiknya lama 
waktu sewa dibuat lebih besar, misalnya 1 tahun yaitu 31536000 
 
Baris berikutnya client yang akan menerima IP address dari server ini akan 
mempunyai subnet mask default 255.255.255.0. Kemudian baris di bawahnya 
menyatakan bahwa client akan mempunyai alamat broadcast 192.168.4.255. 
 
Terakhir ditemukan baris-baris berikut : 
Subnet 192.168.4.1 netmask 255.255.255.0 { 
 Range 192.168.4.11 192.168.4.40; 
 Range 192.168.4.101 192.168.4.200; 
}    
 
Pernyataan diatas digunakan untuk menyewakan alamat-alamat IP mulai dari 
192.168.4.11 sampai 192.168.4.40 dan mulai dari 192.168.4.101 sampai 
192.168.4.200, artinya terdapat 2 blok IP address yang disewakan. Pada kebanyakan 
server DHCP, sangat jarang dilakukan pembatasan IP seperti ini, semua IP address, 
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mulai 192.168.4.1 sampai 192.168.4.254 disewakan untuk workstation kecuali IP 
sddress yang digunakan oleh server DHCP sendiri. 
 
 
 
2. Mencatat Daftar Sewa 
Setelah konfigurasi server DHCP dilakukan, anda harus membuat file 
/var/lib/dhcp/dhcpd.lease yang akan mencatat daftar semua client yang menggunakan 
server DHCP tersebut. File ini harus dibuat sendiri karena Linux Mandriva belum 
menyediakannya. Anda dapat membuat file tersebut menggunakan perintah touch 
sebagai berikut : 
touch /var/lib/dhcp/dhcpd.leases  
 
Anda sering mengakses file sewa ini untuk mendapatkan informasi kapan dan telah 
berapa lama client menggunakan layanan sewa. 
 
Mensetting DHCP secara GUI 
Langkah pertama kita tetap masuk ke dalam Pusat Kontrol Mandrakelinux | 
Layanan Jaringan, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. 
 

 
 
Apabila computer anda belum terinstal paket program untuk keperluan DHCP server, 
maka akan muncul pesan “dhcp-server tak diinstal. Pilh saja selanjutnya maka akan 
terjadi proses penginstalan, sekaligus meminta cd berapa terdapat paket DHCPnya 
berada. Setelah proses penginstalasian berhasil lalu klik selanjutnya maka akan tampil 
tampilan seperti yang berada diatas. Setelah keluar tampilan diatas maka klik saja 
selanjutnya, maka akan muncul tampilan di bawah ini. 
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Pada tampilan berikutnya kita menset IP berapa saja yang akan kita sewakan kepada 
client. Mula-mula kita harus menentukan kisaran alamat IP address yang akan dipakai 
seluruh workstation dalam jaringan. Di halaman ini terdapat dua kolom isian yang 
harus kita lengkapi, yaitu penetapan Alamat IP address tertinggi. Sebagai contoh, bila 
dalam jaringan Anda terdapat 25 buah computer workstation termasuk server anda 
adalah computer dengan alamat nomor satu sedangkan yang lainnya mulai dari 2 
sampai 25. 
 
Jika anda terapkan dalam contoh sederhana penomoran IP sebenarnya adalah 
192.168.2.1 untuk alamat IP server anda, sementara umtuk workstation adalah mulai 
dari IP 192.168.2.2 sampai 192.168.2.10. Dengan demikian pada kolom isian 
“Alamat IP Terendah” dapat kita masukkan 192.168.2.2, sementara untuk “Alamat IP 
Tertinggi” dapat kita masukkan IP 192.168.4.10. 
 
Dibawah dua kolom isian di atas kita centang pada “Enable PXE”bila mana kartu 
jaringan yang kita gunakan juga mempunyai sarana bootrom, yaitu kartu jaringan 
generasi sekarang yang dapat digunakan sebagai sarana booting yang langsung 
berhubungan dengan server. Setelah itu klik tombol lanjutkan. 
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Pada halaman berikutnya ini akan di tampilkan informasi tentang parameter yang 
telah kita tetapkan tadi termasuk juga antarmuka untuk kartu jaringan anda, klik 
tombol lamjutkan. 
 

 
 
Jendela yang terakhir akan muncul ucapan selamat bahwa pensettingan DHCP server 
kita berhasil. Lalu klik selesai. 
 
Server DHCP anda kini telah terkonfigurasi dengan bantuan wizard yang telah 
disediakan. Dalam kasus tertentu di tingkatan lanjut telah disediakan. Dalam kasus 
tertentu tingkatan lanjut mungkin saja kita harus mengkonfigurasi secara manual. 
Untuk itu sebaiknya anda mengenal juga bagaimana hasil konfigurasi yang telah kita 
lakukan tadi. Hasil konfigurasi tadi dapat kita lihat di /etc/dhcpd.conf. Akhirnya dari 
penerapan konfigurasi Server DHCP akan memberikan alamat IP address kepada 
workstation yang ada mulai dari 192.168.4.2 sampai dengan 192.168.4.10 atau jika 
kita menggunakan nomor IP yang disarankan oleh wizard konfigurasi tadi, maka 
nomor IP yang diberikan kepada client adalah dari IP 192.168.2.65 sampai 
192.168.2.254   
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Server DHCP anda kini  
 

 
 

Biasanya setelah proses instalasi paket program dhcp-server dan konfigurasi diatas, 
service atau pelayanan dhcp dari server tersebut tidak langsung diaktifkan. Untuk itu 
coba anda periksa kembali pada Pusat Kontrol MandrakeLinux | Sistem | 
DrakXService mengatur pengaktifan layanan.  
 
Cari layanan dhcpd dari informasi ini kita dapat mengetahui bahwa layanan tersebut 
saat ini “dihentikan” walaupun telah di beri silang pada “Saat boot”. 
 
 
Domain Name Server 
Bab ini memberikan pengetahuan dasar mengenai domain name server yang menjadi 
tulang punggungsistem penamaan host di Internet. Pembaca belajar bagaimana 
membuat server name master, reverse lookup dan slave. 
Pembaca juga diajak menggunakan tool grafis Domain Name Service yang dapat 
digunakan untuk membuat domain dengan mudah dan cepat. 
 
Sekilas DNS 
Sekarang ini, Internet dan hampir semua jaringan local ter-gantung pada kerja dan 
ketangguhan Domain Name Server yang digunakan untuk meresolve nama-nama 
system ke dalam IP address atau sebaliknya (reverse lookup). Agar fasilitas DNS 
tersedia di dalam jaringan, diperlukan sebuah nameserver. 
DNS memungkinkan para pengguna jaringan computer menggunakan nama. Pada 
saat suatu host, disebut fully qualified domain name (FQDN), DNS digunakan untuk 
mengetahui IP address dari host tersebut. 
Pengguna DNS juga memberikan keuntungan kepada administrator system berupa 
fleksibilitas untuk mengubah IP address suatu host tanpa mempengaruhi query-query 
berbasis nama terhadap mesin. 
 
DNS normalnya diimplementasikan menggunakan sebuah server sentral yang 
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mempunyai hak atas beberapa domain dan mengacu pada server DNS lain jika 
koneksi dilakukan ke domain yang berada diluar tanggung jawabnya. 
Suatu aplikasi client akan meminta informasi dari nama server yang biasanya berjalan 
pada port 53. Nameserver akan mencoba meresolve FQDN berdasarkan library 
resolver, name server memeriksa root name server, untuk memastikan name server 
mana yang bertanggung jawab atas FQDN yang diminta. 
 
Kemudian, dengan informasi tersebut, ia akan meminta nameserver yang mempunyai 
otoritas atas nama tersebut untuk menentukan IP address. Pada proses reverse lookup, 
digunakan prosedur yang sama, hanya saja query dibuat melalui suatu IP address, 
bukan nama. 
 
Jenis Name Server  
Dalam dunia jaringan computer, terdapat empat jenis konfigurasi name server yang 
banyak digunakan : 

1. master : menyimpan record-record zona original dan authoritative untuk name 
space tertentu, menjawab pertanyaan dari name server lain yang mencari 
jawaban name space tersebut. 

2. slave : menjawab permintaan dari name server lain. Server slave merupakan 
backup dari server master. Server ini mendapatkan informasi name space dari 
name server master. Server master akan mengirim perubahan tersebut ke 
slavenya setiap periode tertentu. 

3. caching-only : menawarkan layanan resolusi nama ke IP tetapi sama sekali 
tidak mengelola zona. Jawaban atas semua resolusi dicache di dalam memori 
selama periode waktu tertentu, yang ditentukan oleh record zona yang 
diterima. 

4. forwarding : memforward permintaan ke suatu name server untuk resolusi 
nama. Jika name server yang diminta tidak ditemukan, maka resolusi gagal. 

 
Name server dapat berupa satu atau lebih jenis-jenis di atas. Sebagai contoh, senbuah 
name server dapat berupa master untuk beberapa zona, slave untuk zona lainnya, dan 
hanya menawarkan resolusi forwarding untuk zona tertentu. 
 
 
Chat 
Ada beberapa aplikasi juga telah disediakan untuk keperluan ini. Ada program chat 
antar lomputer secara local. Didalam system operasi Linux Mandriva kita mengenal 
dengan nama programnya adalah Gnomeeting. Jadi disini kita bisa berkomunikasi 
dengan teman kita yang masih satu dalam jaringan secara local. Bagaimana 
pensettingannya:  
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Langkah awal dalam pensettingan GnomeMeeting kita masuk ke start Menu | 
komunikasi | GnomeMeeting, maka akan tampil seperti diatas. Tampilan awal hanya 
pemberitahuan aja langsung aja kita klik tombol “Maju”. Maka akan tampil tampilan 
seperti yang ada di bawah ini. 
 

 
 
Pada tampilan ini kita diinstruksikan menginput nama online kita dan nama asli kita, 
di dalam penginputan ini keduanya harus diisi, jika tidak diisi kita belum dapat 
melanjutkan pensettingan. Isilah sesuai keinginan anda, setelah kolom tersebut diisi 
maka tombol “Maju” kita klik. Maka akan tampil tampilan sebagai berikut. 
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Pada tampilan berikutnya kita di suruh mengisikan alamat e-mail kita, ini sebagai 
registrasi dalam menjalani program GnomeMeeting ini, isilah sesuai dengan 
keinginan kalian masing-masing. Setelah itu tombol “Maju” kita klik lagi. 
Selanjutnya akan keluar tampilan sebagai berikut. 
 

 
 
Pada tampilan ini kita harus memilih beberapa pilihan pengkoneksian computer kita, 
karena kita hanya menggunakan jaringan local maka pilihan yang kita pilh adalah 
TI/LAN. Setelah itu kita lanjutkan dengan mengklik tombol “Maju”, maka akan 
tampil tampilan sebagai berikut. 
 

 
 
Selanjutnya pada tampilan ini kita hanya diberi informasi bahwa system jaringan 
yang kita pakai mendeteksi type NATnya. Instruksi selanjutnya klik tombol “Maju”. 
Maka akan tampil tampilan sebagai berikut. 
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Pada jendela ini kita memilih paket audio yang kita inginkan sesuai dengan system 
audio pada computer kita. Pilih saja sesuai dengan intruksi diatas,kita lanjutkan 
dengan mengklik tombol “Maju” maka akan tampil tampilan sebagai berikut. 
 

 
 
Pada tampilan ini juga sama dengan yang diatas tapi ini secara driver audionya yang 
kita miliki dalam computer kita. Langsung saja tombol “Maju” kita klik, maka akan 
tampil tampilan sebagai berikut. 
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Selanjutnya adalah pemilihan video yang terdapat pada computer kita, ini kita pilih 
defaultnya saja, lalu kilk tombol “Maju”, maka akan tampil tampilan sebagai berikut. 
 

 
 
Terakhir adalah jendela pemberian selamat bahwa kita telah mensetting program 
GnomeMeeting. Pada jendela ini kita klik tombol “Terapkan”, dan kita telah selesai 
mensetting GnomeMeeting dan siap untuk di pakai untuk berkomunikasi dengan user 
lain yang terdapat pada jaringan kita. 
 

 
 
Diatas adalah tampilan GnomeMeeting, yang siap untuk dapat di pakai 
berkomunikasi. 
 


