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Topology ini dibagi menjadi dua 
kategori

Kategori yang digunakan untuk 
menghubungkan suatu Local Area 
Network (LAN) 
Kategori yang digunakan untuk 
menghubungkan suatu Wide Area 
Network (WAN)



Local Area Network Topology

Topology Local Area Network (LAN) 
adalah konfigurasi network yang 
terbatas pada suatu area kecil, 
terletak pada satu lokasi fisik. 
Topology LAN dipusatkan pada 
pengiriman data kepada banyak 
sistem di dalam suatu area geografis 
yang kecil.



Network Ethernet
Ethernet adalah network topology 
yang paling populer. Kemampuannya 
untuk mendukung banyak jenis 
kabel, perangkat keras dengan biaya 
yang murah, dan sambungan plug-
and-play menyebabkannya banyak 
dipakai oleh perusahaan-perusahaan 
dan jaringan rumah tangga 
dibandingkan dengan topology 
lainnya.



Carrier Sense Multiple Access with 
Collision Detection (CSMA/CD)

Carrier Sense Semua station Ethernet harus 
secara konstan memonitor network untuk melihat 
apakah ada station lain yang mengirimkan data 
pada saat ini. Dengan memonitor transmisi dari 
station yang lain, suatu station dapat mengetahui 
apakah network sedang kosong/terbuka atau 
sedang digunakan. Dengan cara ini, station tidak 
mengirimkan informasi yang akan menyebabkan 
collision/tabrakan dengan station lain. Pada saat 
network sedang digunakan, maka station akan 
bersiap ketika ada station lain yang ingin 
mengirimkan datanya



Multiple Access Lebih dari dua station 
dapat dihubungkan ke network yang 
sama, dan semua station diijinkan untuk 
mengirim data pada saat network itu 
sedang tidak digunakan. Cara ini jauh 
lebih efisien dengan cara mengizinkankan 
station-station itu untuk mengirim data 
kapan saja mereka perlu, dibandingkan 
time division. Multiple akses juga 
memberikan skala jauh lebih mudah pada 
saat kita ingin menambah jumlah station 
pada network.



Collision Detection jawaban dari pertanyaan ini " Apa 
yang terjadi jika dua system berfikir bahwa sirkuit sedang 
kosong dan berusaha untuk memancarkan data pada waktu 
yang bersamaan?" Ketika dua station mengirim data pada 
waktu yang bersamaan. Sebuah collision akan terjadi. 
Suatu collision adalah similar dengan interferensi RFI , 
transmisi akan menjadi sia-sia dan tidak dapat 
digunakan untuk membawa data. Jika suatu station 
mengirimkan data, station tersebut memonitor sinyal pada 
kabel untuk memastikan bahwa apa yang diterima adalah 
sama dengan apa yang sedang ditransmisikan. Jika 
dideteksi ada suatu perbedaan di dalam pengiriman sinyal, 
station berasumsi bahwa suatu collision telah terjadi. 
Station akan berhenti mengirimkan data (back off), 
menantikan suatu periode waktu yang acak (random), dan 
kemudian melakukan pengiriman ulang data.



Tiap station bertanggung jawab untuk 
menentukan masa randomnya sebelum 
mentransmisikan data kembali. Hal ini untuk 
memastikan bahwa tiap station sedang 
menantikan suatu periode waktu yang berbeda, 
gunanya untuk menghindari collision dengan 
yang lain. Pada saat collision kedua terjadi (hal 
ini menunjukkan bahwa station yang back off
mengalami lagi suatu collision), maka tiap station 
akan menggandakan masa tunggunya sebelum 
mencoba mengirim data kembali. Dua atau lebih 
collision yang terjadi secara berurutan, disebut 
Multiple Collision.



Suatu collision adalah suatu bagian yang 
normal dari komunikasi Ethernet dan 
terjadi dari waktu ke waktu, Multiple 
Collision bisa jadi merupakan tanda bahwa 
ada suatu masalah dengan network 
(sebagai contoh, bahwa ada suatu 
network card yang rusak atau network 
mempunyai traffic data yang tinggi). Jika 
suatu station mengalami 15 collision 
secara berurutan, itu akan berhenti 
mengirimkan frame dan akan mengirim 
suatu pesan kesalahan kepada aplikasi 
yang mengirim data tersebut



CATATAN : Suatu Domain collision 
adalah suatu kumpulan dari sistem 
yang mempunyai potensi untuk 
terjadinya collision satu sama lain.
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Half Duplex
Collision adalah suatu hasil dari kenyataan bahwa 
kebanyakan network komunikasi terjadi dalam 
mode half-duplex. Ini berarti bahwa ketika 
sedang mentransmit data, semua sistem yang 
lain harus menunggu. Ini seperti radio 
komunikasi (CB) dimana ketika seseorang sedang 
berkomunikasi, orang itu seolah-olah yang 
"memiliki" saluran, jika ada individu yang lain 
mencoba untuk mentransmit komunikasi pada 
waktu yang bersamaan, dua sinyal akan saling 
bertabrakan satu sama lain. Supaya komunikasi 
berjalan dengan baik, semuanya harus 
berkomunikasi secara bergiliran dengan tertib. 
Hanya seseorang yang dapat mentrasmit 
komunikasi pada suatu kesempatan.



Full Duplex
Full Duplex mengijinkan komunikasi untuk terjadi secara 
dua arah secara serempak. Percakapan telepon adalah 
contoh dari suatu komunikasi Full Duplex. Kedua belah 
pihak dapat mengirimkan informasi pada waktu yang sama. 
Untuk mencapai Full Duplex hanya dua system yang dapat 
dihubungkan dengan setiap segmen logical. Meski 
demikian, full duplex berpotensi menggandakan jumlah 
data yang diproses. Dengan full duplex, suatu server 
dengan suatu kecepatan 10Mbps Ethernet mempunyai 
potensi untuk memproses 20Mbps informasi (transmit 
10Mbps dan receive 10Mbps). Dikatakan "potensi," sebab 
hal ini merupakan suatu situasi yang jarang terjadi, yang 
mengizinkan suatu hubungan full duplex menjangkau 
kecepatan penuh di dalam kedua arah.



10Mb Ethernet
10Mb Ethernet adalah anggota paling tua 
dari keluarga Ethernet. yang 
dikembangkan di akhir tahun 1970s oleh 
Xerox, kemudian ditingkatkan ke dalam 
IEEE spesifikasi 802.3 (eight oh two dot 
three). Fleksibilitasnya, transmisi 
berkecepatan tinggi tidak serta merta 
dimilikinya tetapi melalui suatu 
pengembangan sehingga menjadi pilihan 
oleh banyak network administrator.



10Mb mewakili kecepatan transmisi dari 10 
megabits per detik (Mbps). Hal ini berarti bahwa 
10Mb Ethernet mampu mengirimkan 10,000,000 
bit ( atau 1,250,000 bytes) dari satu network 
station kepada yang lain di dalam periode waktu 
satu detik. Ini didalam kondisi ideal, tetapi semua 
itu tergantung jarak dan banyak faktor. 10Mb 
tidak diterjemahkan ke dalam suatu 10 megabyte 
(MB) perpindahan tetapi ke 1.25 megabytes per 
detik (MBPS). Kebingungan ini dibangun dari 
fakta bahwa sebagian orang mengacu pada 
topology ini sebagai 10 Meg Ethernet, yang 
membuatnya tampak seolah-olah mengacu pada 
ungkapan 10MB bukan 10Mb.



Measuring Throughput
CSMA/CD adalah bagian dari Ethernet dan 
kebanyakan network itu akan mulai 
menunjukkan suatu penurunan performance 
pada saat mencapai 40-5O persen (4,000,000 
sampai 5,000,000 bit per detik) dari batasan 
maksimum. Pada saat itu penggunaan mencapai 
90 persen, respon biasanya sangat lambat 
karena aplikasi itu mulai time out. Persentase 
dari batasan maksimum disebut Utilization Rate. 
Sebagai contoh, jika kita melakukan pengukuran 
dan mencatat bahwa 7,500,000 bit data melewati 
network, kita bisa mengacu ini sebagai 75 persen 
Utilization Rate
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Utilization yang tinggi bisa menjadi suatu hal 
yang tidak baik. Setiap station harus memonitor 
traffic pada network sebelum melakukan 
transmisi. Semakin banyak traffic pada network, 
station harus mengantri sebelum 
mentransmisikan framenya. Ini dapat membuat 
respon network nampak melemah. Juga, karena 
banyak station yang berusaha untuk 
mengirimkan informasi mereka, kemungkinan 
terjadinya collision meningkat. Walaupun collision 
adalah suatu bagian yang normal dari transmisi 
Ethernet, ini mengakibatkan perpindahan 
informasi menjadi lambat.



Pengukuran troughput yang lainnya 
adalah frame rate, atau banyaknya 
frame yang lewat dari satu station 
ke station yang lainnya dalam 
periode waktu satu detik ( frame per 
detik, atau fps). Hubungan antara 
frame rate dan Utilization secara 
langsung berhubungan dengan 
ukuran dari frame.



Seperti yang disebutkan di awal, 
panjangnya suatu frame Ethernet berkisar 
dari 64 sampai 1,518 bytes. Ini berarti jika 
10Mbps segmen Ethernet mengalami 100 
% utilization dari 1,518 byte frame 
yang akan menghasilkan frame rate kira-
kira 813Fps. secara matematika dituliskan 
dengan perhitungan:
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(10,000,000/8) mengkonversi perpindahan nilai maksimum 
dari bit ke bytes. Sebab ukuran frame berada di dalam 
hitungan bytes, juga. 
1,518 menjadi ukuran dari frame yang dinyatakan dalam 
contoh. 
Kita menambahkan 8 yang merupakan besarnya Preamble 
disebutkan dalam materi terdahulu, Preamble secara teknis 
bukan bagian dari frame, tetapi hal ini menghabiskan 
bandwidth pada media kita. 
12 adalah dalam kaitan dengan station listening time. 
Seperti anda lihat lebih awal, CSMA/CD membuat masing-
masing station memonitor transmisi pada network yang 
dilakukan oleh station yang lain sebelum mengirim data.



Preamble dan listening time akan menyebabkan overhead. 
Mereka merepresentasikan 20 bytes bandwith yang hilang 
setiap kali suatu paket ditransmisikan. Kita bisa melihatnya 
pada tabel dibawah ini.

Frame Size in Bytes Jumlah frame pada 100 persen utilization
64 14.881

256 4.529

512 2.350

1024 1.197

1518 813



Uraian ini membawa ke suatu pertanyaan 
menarik: Yang mana yang lebih efisien, 
banyak frame kecil atau lebih sedikit tapi 
yang lebih besar? Seperti anda lihat lebih 
awal, transmisi frame Ethernet 
memerlukan suatu jumlah tertentu dari 
listening time dan Preamble. Jika kita 
mengalikan ukuran dari bandwith (ukuran 
frame dikurangi header dan FCS) dengan 
banyaknya transmisi frame, kita 
mendapatkan suatu gagasan untuk apa 
potensi data mentah kita seperti yang 
akan anda lihat di bawah ini.



Data field Size Time Frame Rate Bytes of Data per Second

46 x 14.881 684.526

238 x 4.529 1.077.902

494 x 2.350 1.160.900

1.006 x 1.197 1.276.002

1.500 x 813 1.219.500



Seperti anda dapat lihat, ukuran 
frame dapat membuat suatu perbedaan 
yang dramatis jumlah informasi bisa 
ditransfer pada network. Dengan 
menggunakan ukuran frame yang paling 
besar, kita dapat memindahkan 12 
megabytes per detik data sepanjang 
network itu. Pada ukuran frame yang 
paling kecil, kecepatan perpindahan ini 
memotong hampir di separuh sampai 685 
kilobytes per detik ( KBPS).



CATATAN : Ada beberapa faktor 
dalam mengontrol rata-rata frame 
size dalam network antara lain 
adalah pemilihan protokol dan 
mengatur jumlah broadcast traffic. 
Router mampu memfilter broadcast 
yang melewati suatu network.



Maka yang mana tolak ukur suatu network 
yang baik: frame size atau utilization? 
kedua-duanya penting, utilization menjadi 
meter yang memberi tahu kita berapa 
banyak bandwith yang sekarang ini 
digunakan, dan persentase dari bandwith 
yang digunakan nerupakan catatan 
apakah network merespon secara cepat 
dengan cepat suatu request permintaan 
atau justru menunjukkan lambatnya 
kecepatan aplikasi.



Kuncinya adalah frame size. suatu network yang 
dilintasi 1,100 fps itu nampak lamban, sedangkan 
ada network yang dilintasi 3,000 atau lebih fps 
tetapi tidak ada penurunan performance. Ketika 
tingkat utilization secara terus menerus mencapai 
30 persen sampai 50 persen, mungkin saja sudah 
saatnya bagi kita untuk membagi network 
menjadi lebih kecil dengan cara segmentation 
baik itu menggunakan router maupun 
menggunakan bridge atau switch ataupun 
menggantikannya dengan topologi yang lebih 
cepat yaitu seperti 100Mb Ethernet



Appropriate Applications
10Mb Ethernet adalah sesuai untuk 
aplikasi berikut :
Lingkungan kantor kecil. Katakanlah suatu 
perusahaan akuntansi atau kantor hukum 
kecil, 10Mb Ethernet mungkin masih bisa 
memenuhi kebutuhan itu. Rata-rata 
workstation hanya mampu mengolah data 
pada rate 3Mbps sampai 5Mbps, di 
lingkungan traffic yang padat, network 
tidak akan mencapai performance gate.



TIP : Performance Gate adalah sistem 
yang mampu mendukung tingkat terendah 
dari suatu troughput. Sebagai contoh, jika 
kita mempunyai dua komputer yang dapat 
memproses data pada 20Mb, dan mereka 
dihubungkan oleh suatu network yang 
hanya mendukung 10Mb komunikasi, 
network akan menjadi Performance Gate
karena mempunyai kemampuan untuk 
memproses tingkat terendah dari jumlah 
data.



Workstation Connections
Jika kita mempunyai suatu lingkungan yang 
besar (100 atau lebih nodes) 10Mb Ethernet 
mungkin masih memenuhi kebutuhan sebagai 
connection antar workstation. Tetapi anda juga 
perlu menyediakan suatu devices yang mampu 
mendukung kecepatan 100 Mb Ethernet topology 
guna keperluan menjalankan server dan 
workstation yang lain. Tipe konfigurasi seperti ini 
pada umumnya cukup ketika kamu menjalankan 
aplikasi word processor dan spreadsheet file. Jika 
kita mempunyai mempunyai beberapa 
workstation yang memerlukan transfer data yang 
tinggi (seperti graphics development), maka 
mereka dapat ditempatkan pada topology yang 
lebih cepat.



Topology Rules
Tabel dibawah adalah ringkasan aturan topology 
untuk 10Mb Ethernet.

Item Rules

Maximum cable length Thinnet: 600 ft

Twisted Pair: 325 ft

Fiber: 3.000 ft

Minimum cable length Thinnet: 1,5 ft

Maximum number of stations per cable Thinnet: 30

Twisted Pair: 2

Fiber: 2

Maximum number of stations per logical network 1.024

Maximum number of segment 5 segment, only three of which populated

Maximum overall length of logical network 3.000 ft



100Mb Ethernet
100Mb Ethernet merupakan pengembangan dari 
10Mb Ethernet. Komunikasi masih CSMA/CD, 
hanya saja lebih cepat. Waktu antar digital pulsa 
dipadatkan, dan waktu yang diperlukan suatu 
sistem untuk wait dan listen lebih pendek. 
Hasilnya suatu peningkatan troughput menjadi 
sepuluh kali lipat. Karena 100Mb Ethernet adalah 
pengembangan dari 10Mb Ethernet, IEEE 
memperluas spesifikasi Ethernet yang asli dan 
menamai topology ini IEEE 802.3u. “U” 
digunakan untuk revision control dan 
menunjukkan bahwa spesifikasi ini berasal dari 
pengembangan spesifikasi 802.3 yang asli



Sekarang ini ada dua bentuk implementasi 
100Mb Ethernet:
100Tx 
100T4 
100Tx lebih tua dari 100T4 dan paling 
banyak digunakan. 100T4 mempunyai 
benefit tambahan yaitu bisa menggunakan 
kabel twisted-pair CAT3, sedangkan 100Tx 
menggunakan twisted-pair CAT5



100Tx dan 100T4 tidak compatible
secara langsung: Sebagai contoh, 
anda tidak bisa menggunakan 100T4 
network card yang dihubungkan 
dengan 100Tx hub dan 
mengharapkan mereka untuk 
bekerja. Ketika pembelian perangkat 
keras untuk suatu 100Mb network 
Ethernet, yakinkan anda mengetahui 
apa yang akan anda dapatkan.



Appropriate Applications
High-End Workstation. Jika lingkunganmu 
adalah end users yang memproses file grafis 
besar atau meng-compile kode melalui network, 
100Mb Ethernet mungkin adalah cara untuk 
meningkatkan performance. Station ini yang 
pada umumnya mempunyai suatu high-
performance yang bisa memproses ukuran data 
pada rate 10Mb sampai 20Mb. Selagi ukuran data 
sekitar 10Mb Ethernet, 100Mb akan memberi 
kecepatan yang tinggi dan ruang yang cukup. 
Meningkatkan bandwith mungkin cara berguna 
untuk meningkatkan network respon time.



Backbones dan Server Connection seperti 
yang telah kita bicarakan mengenai 10Mb 
Ethernet, suatu lingkungan lebih besar (100 atau 
lebih nodes) akan lebih baik jika kita tetap 
membiarkan user community pada 10Mb tetapi 
meng-upgrade server ke 100Mb. Karena server 
akan sibuk dalam melayani request dari 
workstation sebaiknya segmen buat server 
dipisahkan dari segmen user akan tetapi bisa 
berhubungan dengan tiap lantai dari kantor atau 
departemen sehingga bisa bermanfaat bagi dari 
peningkatan performance.



Topology Rules
Item Rules

Maximum cable length Twisted Pair: 325 ft

Fiber: 650 ft

Minimum cable length none

Maximum number of stations per cable Twisted Pair: 2

Fiber: 2

Maximum number of stations per logical 
network

1.024

Maximum number of segment 2

Maximum overall length of logical network 650 ft



1Gbps Ethernet
Kecepatan transmisi network makin 
mengalami peningkatan. Tidak sampai 
Juni 1995 bahwa IEEE mengeluarkan 
spesifikasi terakhir dari 100Mb Ethernet. 
Juli 1996, IEEE membentuk suatu 
commitee untuk menciptakan spesifikasi 
1Gbps Ethernet, yang diberi nama 802.3z, 
yang merupakan pengembangan dari 
standard Ethernet yang asli. Spesifikasi 
yang baru ini mendapat dukungan yang 
luar biasa: lebih dari 80 organisasi sudah 
bergabung Gigabit Ethernet Alliance. 
“Need for Speed” menjadi suatu tujuan.



Spesifikasi 1Gbps Ethernet mempunyai 
kecepatan 10 kali lebih lipat dari 100Mb 
Ethernet sehingga menjadi saingan 
langsung dari Asynchronous Transfer 
Modus (ATM) pada Local Area Network. 
ATM, yang telah berkembang selama 
beberapa tahun, sekarang ini mempunyai 
potensi mendukung data rate sampai 
622Mb. Belum adanya kesepakatan antar 
vendor telah menunda diluncurkannya 
spesifikasi akhir dari ATM, sehingga 1Gbps 
Ethernet bisa menjadi suatu fully 
integrated topology sebelum ATM.



Meskipun 1Gbps Ethernet adalah 
pengembangan dari teknologi 
sebelumnya, tetapi ada satu titik fokus 
perubahan. 10Mb dan 100Mb Ethernet 
diimplementasikan pada kabel twisted-
pair, 1Gbps Ethernet dibuat untuk 
berjalan pada fiber. Twisted pair 
digubakan sebagai penghubung dekstop, 
tetapi kebanyakan penggunaan kabel 
sebagai penghubung akan beralih menuju 
ke pemakaian fiber. Hal ini disebabkan 
oleh dua alasan:



Pertama, spesifikasi sekarang telah mengadopsi 
communication properties dari Fiber channel, 
yang telah dikembangkan pada Fiber Optic. 
Kedua, faktor Propagation Delay. 1Gbps 
Ethernet merepresentasikan 100x peningkatan 
kecepatan transmisi diatas 10Mb Ethernet. Ini 
berarti bahwa ia mempunyai Propagation Delay 
yang kecil. Fiber adalah suatu perpaduan yang 
sempurna untuk teknologi ini, sebab Propagation 
Delay-nya mendekati zero (nol).



Appropriate Application

Yang terbaik untuk 1Gb Ethernet 
adalah sebagai connection 
Backbones pada medium network 
besar. Terutama jika sistem desktop 
sudah berjalan pada  kecepatan 
100Mb.



Topology Rules
Item Rules

Maximum cable length Fiber: 1.640 ft

Twisted Pair: currently 82 ft, possibly 
increasing to 325 ft

Minimum cable length none

Maximum number of stations per cable Twisted Pair: 2

Fiber: 2

Maximum number of stations per logical network Still under development; should be 1.024

Maximum number of segment Still under development; should be 1 or 2

Maximum overall length of logical network Will be media dependent



Bahasan kita di atas semuanya 
berdasarkan topologi Ethernet. 
Selanjutnya kita akan menyelidiki 
pilihan lain, di samping CSMA/CD, 
yang tersedia untuk membangun 
suatu topology network.



FDDI
Fiber Distributed Data Interface (FDDI) 
merupakan topology network populer pertama 
yang untuk menjangkau kecepatan 100Mb. 
Selama beberapa tahun, jika kita memerlukan 
kecepatan 100Mb, FDDI adalah satu-satunya 
pilihan. Walaupun topology lain sudah mencapai 
kecepatan itu, FDDI tetap menawarkan kelebihan 
pada network stability dan fault tolerance 
sehingga masih membuatnya sebagai pilihan 
terbaik. Medium transmisi untuk FDDI adalah 
Fiber, tetapi spesifikasi ini juga mengizinkan 
penggunaan CAT5 untuk dihubungkan ke 
dekstop.



FDDI mendukung dua topology physical: 
ring dan star. Ring lebih banyak dipakai 
dibandingkan star karena bisa 
menggunakan fitur fault-tolerance dari 
FDDI'S. Topology ring FDDI similar 
dengan topology token ring IBM, tetapi 
dengan terdapat penambahan ring yang 
berguna untuk redundancy. Ring kedua ini 
secara normal hanya digunakan jika 
terjadi kegagalan pada ring utama.



Gambar dibawah 
menunjukkan network 
FDDI dengan topology 
physical ring dan star. Jika 
terjadi kegagalan pada 
ring utama FFDI akan 
mengaktifkan ring kedua, 
akan tetapi redundancy ini 
akan hilang jika FDDI 
menggunakan star topologi 
atau FDDI beroperasi pada 
mode full-duplex.

Contoh dari suatu network 
FDDI, Topology physical 
star dan ring.



Token Passing

FDDI menggunakan metode token 
ring dari transmisi data. Suatu single 
frame, yang disebut Token, 
mengitari ring dari station ke station 
lain. Ketika suatu station ingin 
mengirimkan data, ia akan 
mengambil token dan menempatkan 
frame data yang yang ingin 
dikirimnya ke token tersebut.



Frame ini kemudian mengitari ring 
sampai diterima oleh destination 
node yang menjadi alamat tujuan. 
Destination station kemudian 
membuat salinan dari frame yang 
dikirim tadi dan mengirimkan 
acknowledge untuk menandakan 
bahwa frame yang dikirim tadi telah 
diterima dan mem-forward-nya 
kembali menuju ring.



Ketika station pengirim menerima 
kembali frame, maka ia berasumsi 
bahwa transmisi telah sukses dan 
kemudian membuang frame tadi dari 
token dan kemudian token akan 
kembali mengitari ring untuk menuju 
ke station lainnya. Station lain yang 
akan mengirim data akan mengambil 
token dan akan mengulangi proses 
seperti tadi.



Token communications mempunyai 
beberapa kelebihan dari Ethernet. Yang 
pertama kemampuannya untuk 
mendukung suatu ukuran frame dengan 
besar 4,096 bytes. Pada materi terdahulu 
telah dijelaskan tentang frame size dan 
network utilization. Rata-rata ukuran 
frame yang lebih besar, akan mempunyai 
lebih banyak data yang bisa 
ditransmisikan pada suatu periode waktu 
tertentu karena jumlah overhead bisa 
dikurangi.



Dual-Attach Stations
Kita tentu masih mengingat dari materi 
tentang ring topology pada Bab 1 bahwa 
masing-masing port output data (Tx) 
setiap station (upstream neighbor) akan 
terhubung dengan port input data (Rx) 
pada station berikutnya (downstream 
neighbor). Ini akan berlangsung 
sepanjang ring sampai station terakhir 
terhubung pada Rx port station pertama.



Aturan ini diterapkan pada FDDI 
topology, FDDI station mempunyai 
port transmit-and-receive pada ring 
yang kedua. Pada ring yang kedua, 
Rx port suatu station (downstream 
neighbor) akan dihubungkan kepada 
Tx port pada downstream neighbor. 
Dual set dari transmit-and-receive ini 
kemudian dikenal sebagai dual-
attach station (DAS).



Untuk menghindari kesalahpahaman, 
port-port ini dikelompokkan berdasarkan 
tujuan dan diberi label A dan B. Kedua 
label ini untuk menggantikan pengertian 
empat kabel. Ketika menghubungkan DAS 
ke sistem, kita akan menghubungkan 
connection A ke connection B pada 
downstream neighbor. Ini 
menyederhanakan pemasangan wiring 
dan menghindari pemasangan kabel yang 
bersilangan (cross-connecting) dari ring.



Suatu contoh FDDI dual-attach station



Station dihubungkan untuk menjaga jika 
terjadi kegagalan hardware atau 
kegagalan kabel. Asumsikan jika kita 
mempunyai kegagalan kabel antara dua 
router seperti yang ditunjukkan pada 
gambar dibawah. Ketika kegagalan kabel 
ini terjadi, sistem yang menjadi 
downstream dari akan dengan cepat 
mengetahui bahwa ia tidak lagi menerima 
data, ia akan mengirim suatu special 
maintenance packet yang disebut beacon.



Beacon adalah metoda yang digunakan 
oleh token station untuk 
menginformasikan ke sistem lain di sekitar 
ring bahwa mereka mendeteksi suatu 
problem. Frame beacon adalah cara 
sebuah sistem untuk mengatakan, " Hey, 
aku rasa ada suatu masalah antara aku 
dan yang lain, sebab aku tidak lagi 
menerima data dari dia." Station 
kemudian meng-initialize connectionnya 
pada ring kedua sehingga ia sekarang 
akan mengirim dan menerima data pada 
connector A.



Beacon packet akan diforward sampai mencapai 
beaconing system upstream neighbor. Upstream 
neighbor ini akan meng-iniatialize connection-
mya pada ring kedua untuk kemudian mengirim 
dan menerima data pada connector B. Sehingga 
akan mengisolasi daerah yang bermasalah dan 
hubungan akan kembali normal. Ketika 
beaconing station menerima beacon, transmisi 
berhenti, dan kerja ring akan kembali ke normal. 
Path transmisi akhirnya akan menyerupai 
network yang ditunjukkan pada gambar dibawah. 
Dengan menggunakan frame beacon, sistem 
pada network dapat mengetahui letak daerah 
kegagalan dan mengisolasikannya dengan cara 
mengaktipkan ring kedua.



Bagaimana FDDI DAS station memulihkan 
dari suatu kegagalan kabel



DAS Station akan terus memonitor links 
yang gagal sampai connectivity kembali 
normal, jika link yang pertama kembali 
normal maka ring yang kedua akan 
kembali standby. Network Faul Tolerance
ini dianggap masa sebagai masa kritis dan 
connectivity harus di maintenance dalam 
7 hari 24 jam (24 x 7). Fungsi ini 
menjadikan FDDI sebagai logical topology 
yang mempunyai fault tolerance yang 
tinggi yang ada pada saat ini untuk Local 
Area Network



Jika fault tolerance sedang tidak 
digunakan, kebanyakan FDDI 
hardware akan mengaktifkan 
primary dan secondary ring, 
sehingga menyediakan full duplex 
communication dengan potensial 
troughput mencapai 200 Mb. Pada 
saat full duplex digunakan fault 
tolerance akan lose



DAC dan SAS
FDDI juga mendukung penggunaan star topology 
dalam menghubungkan sistem yang tidak 
membutuhkan fault tolerance. Devices disebut 
Dual Attach Concentrators (DAC) yang 
dihubungkan pada ring topology, menyediakan 
lebih dari satu Single Attach Station Connection. 
SAS secara tipikal digunakan untuk end-user 
workstation. Station-station ini biasanya bukan 
merupakan sistem yang kritis dan jika terjadi 
kegagalan kabel atau kegagalan hardware dalam 
periode waktu yang singkat (downtime) sistem 
tidak terganggu.



DAC dan SAS menggunakan fiber 
sedangkan SAS bisa menggunakan fiber 
ataupun Twisted Pair Category 5. Gambar 
dibawah menunjukkan suatu network 
gabungan dari DAS, DAC, dan SAS 
connection. Ring topology biasanya 
digunakan oleh daerah yang 
membutuhkan fault tolerance seperti 
server connection, sedangkan daerah 
yang tidak terlalu membutuhkan fault 
tolerance biasanya dihubungkan dengan 
star topology



FDDI DAC yang menghubungkan SAS 
sistem ke Ring



FDDI Drawbacks
Di samping fault tolerance dan efisiensi 
tinggi dalam mentransfer data, FDDI 
mengalami kesulitan pengembangan. 
Antara lain disebabkan secara fakta 
bahwa cost dari suatu FDDI network jauh 
lebih mahal dibandingkan Ethernet. 
Sebagai contoh, suatu FDDI network card 
butuh biaya $200 lebih, sedang network 
card dari teknologi ethernet yang tertinggi 
tidak lebih dari $ 75



FDDI tidak begitu banyak diminati oleh 
networking community, dan hanya sedikit 
usaha pengembangannya ke spesifikasi 
lebih lanjut. Sebagai contoh, Ethernet 
sudah dikembangkan hingga mencapai 
1Gb, sedangkan pada FDDI tidak ada 
usaha pengembangan yang sama. 
Maksudnya jika kita membangun network 
dengan FDDI, teknologi yang kita gunakan 
itu bisa jadi tidak mampu mengikuti 
peningkatan kebutuhan kita akan 
bandwidth.



Appropiate Application

Aplikasi yang paling sesuai untuk 
FDDI adalah
Server
Backbones



Oleh karena tingginya tingkat fault 
tolerance, FDDI adalah sangat sesuai 
untuk server dan untuk 
menghubungkan workgroup cluster. 
Toleransinya terhadap kegagalan 
hardware dan kabel menjadikan 
suatu lingkungan network yang 
stabil.



Topology rules



ATM
ATM diciptakan pada tahun 1983 oleh AT&T Bel 
Laboratorium. ATM menghadirkan suatu 
perubahan penting pada network design. ATM 
tidak mempunyai variasi ukuran frame seperti 
halnya pada ethernet ataupun topology berbasis 
token. ATM menggunakan suatu ukuran paket 
sebesar 48 bytes (dikenal sebagai Cell) untuk 
semua komunikasi. Dengan ukuran paket yang 
tetap ini traffic rate lebih bisa diprediksi daripada 
network dengan besar paket yang bervariasi, 
contoh variasi ukuran frame pada ethernet yang 
bisa berkisar dari 64-1518 bytes



Dengan mengatur jumlah aliran paket 
antar connection, ATM bisa secara akurat 
memprediksi dan mengontrol pemakaian 
bandwidth. Kelemahan pada ukuran paket 
tetap ini, bisa mengakibatkan peningkatan 
overhead. Seperti pada materi terdahulu 
yang membahas 10Mb Ethernet, paket 
lebih kecil kurang efisien dalam 
mentransfer data dan menyebabkan lebih 
banyak bottlenecks. Ukuran suatu ATM sel 
sekitar 3 persen dari ukuran suatu frame 
Ethernet penuh dan 1 persen dari ukuran 
suatu FDDI frame.



Perbedaan penting yang lain adalah 
bagaimana cara ATM station 
berkomunikasi dengan satu sama lain. 
Pada topology lain pengiriman informasi 
antar logical network tergantung pada 
upper-layer protokol seperti IPX dan IP, 
sedangkan ATM menggunakan Permanent 
Virtual Connections (PVCS) dan Switched 
Virtual Connection ( SVCS) antar station 
yang berkomunikasi



Virtual Connections ( VCs) adalah logical 
communication channel antar end 
stations, disebut logical karena sirkuit ini 
dibuat sepanjang shared media dimana 
bisa juga berisi virtual connections lain 
dalam menyediakan suatu circuit antar 
end station lain. Pada gambar di bawah 
kita bisa melihat, meskipun circuit harus 
berbagi bandwidth yang tersedia dalam 
suatu media, komunikasi dipisahkan 
antara satu sama lain melalui penggunaan 
connection identifiers.



Mirip dengan Frame Relay, tetapi 
merupakan kebalikan dari Ethernet, 
dimana setiap station harus saling 
berbagi circuit pada suatu media 
transmisi, perlu memonitor transmisi 
paket yang dilakukan oleh station 
lain.



Virtual Connection pada ATM Network



ATM adalah suatu connection-oriented 
topology. Maksudnya adalah suatu 
connection atau VC sirkuit harus dibentuk 
antar source dan destination station 
sebelum melakukan pengiriman data. Jika 
dibandingkan dengan topology lain seperti 
Ethernet, dimana secara simpel 
mengirimkan data menuju kabel dan 
tergantung pada networking hardware 
untuk menyampaikan informasi menuju 
destination network



Pada ATM, devices pada network yang 
disebut ATM switches membuat suatu 
tabel dengan cara mengidentifikasi semua 
end stations. Ketika suatu station ingin 
mentransmisi data, ia akan mengirim 
suatu Maintenance Packet yang disebut 
Virtual Path Identifier (VPI) yang 
dipropagasi ke network, untuk mengatur 
sebuah virtual connections antara dua 
sistem.



Tujuan dari VPI ini adalah 
menciptakan suatu circuit-switched 
connection antara dua sistem dan 
memastikan bahwa setiap bagian 
dari path sepanjang jalur pengiriman 
memiliki ketersediaaan bandwidth 
yang cukup untuk membawa sinyal 
itu. Setelah circuit ini dibuat, 
transmisi data bisa dimulai.



Kelebihan lain dari ATM ini adalah masalah 
Quality of Services (QoS). Permintaan 
akan bandwidth dari suatu aplikasi bisa 
diidentifikasi sebelum Virtual Connection 
dibangun. VPI akan menyediakan 
kebutuhan bandwidth tersebut dan hanya 
akan memilih route yang mendukung 
transmission rate tersebut. Ini merupakan 
bentuk dari load balancing dari network.



Tipe dari konektivitas ini mirip 
dengan konektivitas pada Public 
Telepon Network (PTN). Ketika kita 
mendial suatu nomor telepon mirip 
dengan sinyal VPI pada network, 
membangun suatu koneksi antara 
nomor telepon kita dan nomor 
telepon yang kita dial.



Tidak dibutuhkan waktu yang lama dari 
mulai kita mendial nomor sampai kita 
mendengar bunyi ring pertama kali. Jika 
ada permasalahan antara line koneksi 
antara kita dan nomor tujuan (ada jalur 
yang terputus atau jalur sedang 
digunakan). Network akan men-switch ke 
jalur lain yang sedang tidak dgunakan. 
Ketika koneksi selesai dibangun, kita bisa 
memulai percakapan, dan ketika 
pembicaraan usai, circuit akan akan 
kembali torn down dan bandwidth bisa 
digunakan oleh pemakai lain.



Karena ATM berfungsi mirip dengan 
PTN, sangat cocok untuk jaringan 
yang besar. Suatu connection dapat 
dibuat dari LAN to WAN to LAN
dengan menggunakan ATM.



Anggaplah kita mempunyai dua Ethernet LANS 
yang dihubungkan oleh suatu frame relay WAN. 
Asumsikan kamu ingin mengirimkan frame data 
dari satu Ethernet network ke Ethernet lainnya. 
Dengan konfigurasi ini, network kita akan 
memerlukan banyak perangkat keras tambahan 
pada kedua sisi network dari WAN tersebut untuk 
translasi data antara kedua topology tersebut. 
Frame akan mengalami translasi ketika masuk ke 
WAN, dan mengalami translasi lagi ketika 
meninggalkan WAN untuk menuju segmen 
Ethernet yang lain. Jika kita menggunakan ATM, 
tidak ada translasi diperlukan sebab ATM dapat 
digunakan pada LAN dan WAN.



Appropriate Application
Spesifikasi ATM masih dalam keadaan 
pengembangan terus menerus. Teknologi 
ini memberikan harapan yang besar. 
Masih ada sejumlah bug yang perlu 
dibenahi pada teknologi ini. Dengan 
munculnya 1Gb Ethernet, itu bisa menjadi 
suatu pertanyaan apakah ATM akan 
dijadikan suatu stable production 
topology.
Manfaat terbesar ATM's berada pada 
implementasi Backbones.


