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Penjelasan : 

Jawabannya Database informasi manajemen digunakan untuk menyimpan inventaris 

semua perangkat di jaringan. Hal itu dikarenakan database informasi manajemen adalah 

komponen arsitektur manajemen database dan manajemen jaringan tidak berkaitan dengan 

manajemen database. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan : 

Jawabannya  Dalam pemungutan suara, kantor pengelola meminta pembaharuan 

dari agen manajemen. Dalam menjebak, jaringan memicu pembaharuan dari agen 

manajemen. Hal itu karena agar sistem manajemen memahami perangkap yang dikirim 

kepadanya oleh agen, sistem manajemen harus mengetahui apa yang didefinisikan oleh 

pengenal objek (OID). Oleh karena itu, harus ada MIB untuk perangkap yang dimuat. Ini 

memberikan informasi OID yang benar sehingga sistem manajemen jaringan dapat 

memahami perangkap yang dikirim ke sana. 



 

Penjelasan :  

Jawabannya adalah Ini adalah peningkatan SNMP. Hal itu karena RMON dirancang 

untuk pemantauan "flow-based", sementara SNMP sering digunakan untuk manajemen 

"berbasis perangkat". RMON mirip dengan teknologi pemantauan berbasis arus lainnya 

seperti NetFlow dan SFlow karena data yang dikumpulkan berkaitan terutama dengan pola 

lalu lintas daripada status perangkat individual. 

 

 : 

Penjelasan :  

 Jawabannya adalah Grup Statistik Ethernet-memungkinkan administrator jaringan 

melihat penghitung untuk paket, byte, ukuran kesalahan dan frame untuk setiap subnet 

yang dipantau. Hal itu karena di The RMON1 MIB terdiri dari sepuluh kelompok dan slaah 

satunya adalah Statistik: statistik LAN real-time mis. pemanfaatan, tabrakan, kesalahan CRC.  

 

 

 

 



 

Penjelasan : 

 Jawabannya adalah tumpukan protokol TCP/IP di workstation. Itu karena beberapa 

protokol yang digunakan dalam dunia nyata, semacam TCP/IP, DECnet dan IBM Systems 

Network Architecture (SNA) memetakan tumpukan protokol (protocol stack) mereka ke OSI 

Reference Model. OSI Reference Model pun digunakan sebagai titik awal untuk mempelajari 

bagaimana beberapa protokol jaringan di dalam sebuah kumpulan protokol dapat berfungsi 

dan berinteraksi. 

 

 

Penjelasan : 



 Jawabannya adalah netstat - menampilkan alamat MAC dari semua host yang 

dikenal. Itu karena Netstat (network statistics) adalah program berbasis teks yang berfungsi 

untuk memantau koneksi jaringan pada suatu komputer, baik itu jaringan lokal (LAN) 

maupun jaringan internet. 

 

 

Penjelasan : 

 Jawabannya adalah SNMP karena SNMP adalah pada  Manajer SNMP, yang juga 

dikenal sebagai sistem manajemen SNMP atau konsol manajemen, adalah komputer yang 

mengirimkan kueri untuk informasi terkait IP ke komputer yang dikelola, yang dikenal 

sebagai agen SNMP. Dalam beberapa kasus, manajer SNMP dapat mengirim permintaan ke 

agen SNMP untuk mengubah nilai konfigurasi. 

 

 

Penjelasan : 

 Jawabannya adalah ipconfig/all karena Menampilkan informasi konfigurasi penuh, 

Misalnya Hostname, Primary DNS Type, Ethernet Adapter LAN, dan lain-lain termasuk 

memverifikasi alamat IP komputer dan alamat fisiknya.  

 



 

Penjelasan : 

 Jawabannya adalah trapping karena trapping digunakan oleh agent untuk mengirim 

peringatan kepada manajer. 

 

 

Penjelasan : 

 Jawabannya adalah basis informasi manajemen karena basis informasi manajemen 

menyimpan dan menampilkan berbagai objek manajemen.  

 

 



Penjelasan : 

 Jawabannya adalah  Ping setiap perangkat bisa menghabiskan banyak sumber daya 
karena ping mempunyai cukup banyak fungsi dalam satu waktu yaitu mengetahui status 
up/down komputer dalam jaringan, memonitor availability status komputer dalam jaringan, 
mengetahui responsifitas komunikasi sebuah jaringan. 
 

 

 

Penjelasan : 

 Jawabannya adalah Data jaringan dapat dikumpulkan dari jarak jauh dengan probe 

RMON karena  Probe RMON dapat memantau lalu lintas dan mengatur alarm saat kondisi 

tertentu terjadi. Ini dapat digunakan untuk mengaudit lalu lintas secara berkala serta 

mengumpulkan statistik yang dikirim ke konsol manajemen. Probe RMON sering 

ditempatkan secara permanen ke jaringan. 

 

 

 


