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Nmap 

 Nmap (Network Mapper) adalah sebuah aplikasi atau tool yang berfungsi untuk melakukan 

port scanning. Nmap dibuat oleh Gordon Lyon, atau lebih dikenal dengan nama Fyodor 

Vaskovich. Aplikasi ini digunakan untuk meng-audit jaringan yang ada. Sistem Operasi yang 

digunakan, dan feature-feature scanning lainnya. Pada awalnya, Nmap hanya bisa berjalan di 

sistem operasi Linux, namun dalam perkembangannya sekarang ini, hampir semua sistem operasi 

bisa menjalankan Nmap ini . disisi lain Nmap (Network Mapper) adalah sebuah program open 

source yang berguna untuk mengesksplorasi jaringan.Nmap didesain untuk dapat melakukan scan 

jaringan yang besar, juga dapat digunakan untuk melakukan scan host tunggal.Nmap 

menggunakan paket IP untuk menentukan host- host yang aktif dalam suatu jaringan,port-port 

yang terbuka, sistem operasi yang dipunyai, tipe firewall yang dipakai, dll. 

1. Hasil scanning menggunakan Command Prompt dan Zenmap GUI 

 Proses Quick Scanning 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Proses Full Scan 

 

Gambar.1.1 prosess scanning menggunakan Nmap pada Command Prompt 

Pada gambar 1 ini target yang dipilih yaitu www.blibli.com, menggunakan command line –sV 

(Version Detection Scan) yang berfungsi untuk menghasilkan beberapa output port yang terbuka. 



Zenmap GUI:

 



 

 

Gambar.2 Scanning menggunakan Zenmap GUI 

 Dari hasil scanning diatas, domain www.blibli.com  memiliki tiga buah port yang terbuka, 

yaitu port 80/tcp , port 443/tcp dan port8254/tcp. Port 80/tcp merupakan port HTTP World Wide 

Web dari domain itu sendiri dan port 443/tcp adalah protokol yang didefinisikan untuk 

berkomunikasi tergantung pada aplikasi namun berbeda dengan kedua port tersebut, dikarenakan 

port tersebut tidak diketahui . 



 

Gambar.3 Informasi mengenai Host Detail 

 Pada informasi yang kita dapat pada Gambar.3 terdapat informasi mengenai  host 

status,addresses,hostnames, dan operating system . Pada gambar diatas menunjukan bahwa 

terdapat 1000 port, diantaranya adalah  3 prt yang terbuka,prt yang terfilterisasi ada 8 port 

,kemudian 989 port yang tertutup. Kemudian IP pada www.blibli.com menggunakan IPV4 : 

202.158.55.137 yang menggunakan OS Linux Versi 2.6.18 Dengan akurasi sebanyak 87%. 

 

http://www.blibli.com/

