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Sellap pelaku bisnis bisa dipaslikan mempunyai data. Data yan g lerdapal pada pelaku 
bisnis bisa bersifal umum dan bisa bersifal rahasia. Data umum biasany a bisa diakses 
oleh sembarang orang, sedan;;kan data rah!LSia tid.k bisa d,akses ole!, semoarang 
orang. Data rahasia merupakan asel yang sangal berha,-ga pada pelaku bisnis 
sehingga perJu unluk dijaga kerahasiaannya Disisi lain, data yang sarna bisa diakses 
lebih dari salU orang sehingga memungkinkan data tersebut dihubungha dengan 
pemakai oleh jaringan komputer. Dengan sistem jaringan komputer akan 
memungkini-an semua pemakai bisa melakukan login atau logout ke sistem jaringan 
kompuler. 
Dengan adanya login atau logout ke sistem jaringan komputer merupakan salah satu 
benruk dari keamanan sistem jaringan komputer. Login ke sistem jaringan komputer 
harus menggunakan password yang dimiliki oJeh pemakainya. Sehingga selling login 
name dan password perlu dilakukan pada sislem jaringan komputer. PenenlUan 
kebUkan akses terhadap data (hak akses) untuk pemakai dilakukan pada sistem 
jaringan komputer berdasarkan login /UIme dan password 
Adanya kebijakan akses pada sistem jarmgan komputer suatu upaya untuk menjaga 
keamanan data bagi pemakai yang berhak alaS data di jaringan kompuler, tetapi disisi 
lain ada pemakai yang ingin masuk ke jaringan tanpa adanya otorisasi (:lf1cker atau 
cracker) pada sistem jaringan komputer tersebul. Dorongan pemakai yang ingin 
masuk ke sis tem jaringan komputer dengan tanpa olOrisasl sangat banyak , misal 
ingin mengetahUl data perusahaan, mengetahui seberapa jauh sistem keamanan 
jaringan komputer, dan sebagainya. 
Pemilik sistem jaringan komputer dltuntut untuk mcnjaga keamanan data. 
BagaimanapUI1 pemilik harus lebih pintar dibandmgkan dengan hacker atau cracker. 
Untuk itu. pemilik sistem jaringan komputer dalam men gamankan datanya hanus 
mengetahui bagaimana telmik hack atau crack dlgunakan pada sistem jaringan 
~omputer. Teknik hack atau crack merupakan eara para hacker atau cracker masuk 
ke sistem jaringan komputer Dengan teknik ini diharapkan pemilik sistem Jaringan 
kor.lputer bisa mengamankan datanya dengan baik. 

Kata Kunci 	 hack, crack, kearnanan data, otorisasi , hak akses, password, login 
lUlme, logout, data , rahasia. 

l. Pendabuluan 
Sistem komputer terdiri dari berbagai peralatan (device) yang saling r..endukung satu 
dengan yan~ iainny'l. Fungsi device amara yang satu dengan lainnya berbeda-beda 
tetapi membentuk saru kesalUan yang integra: sehingga bisa melakukan pengolahan 
terhadap data, dan menghasilkan output yang diburuhkan oleh user yang klta sebut 
sebagai informasi, sehingga informasi yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi 
pemakainya 
·Pengolahan di komputer menupakan proses yang s2~gat cepal jlka dibandingkan 
dengan proses yang dilakukan secara manual, dalam arti bahwa pengolahan yang 
dilakul;an oleh !;omputer ya;:u pengolahan elektronis yang secaf3 autnmaliS tanpa 
adanya eampur tangan manusia dan prosesnya sangat cepa!. Kecepatan pengol"han 
komputer, jlka dlU!:ur dalam satuan wdkru yaitu mulal dari milidetik bahkan 
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sekarang sampai Icradelik. Sehingga kompu,er mampu mengerjakan suatu instruksi
instruksi dari proses yang masuk dengan cepa!. 
Antar kompuler bisa saling berhubungan dan lukar menukar informasi lewal sebuah 
jaringan. Berkal perkembangan komunib.si data yang ada ma~ amar komputer tisa 
berkomunikasi . Salah salu conwh bahv.J komputer cisa berkomumkasi dengan 
komputer lain yaitu LAN (Local Area NeNork) dengan area masih lokal , WAi~ 
(Wide Area Nerwork) dengan area y1lr.6 SUd~l regiol,a\. UntlJk komunikasi dengan 
area ya"g mendunia digunakan inlemet. 
Dalam komunikasl antar komputer yang sudan terJalin diperlukan suatu idenllflkasi . 
Identifikasi ini berguna umuk r"engetahu; SJaru lokas; komputer yang dituju atau 
lokasi komputer yang mengirim infc.rmasi Dengan indentifikasi , muncul gagasan
gagasal' dalam membuat idcntifikasi beberapa komputer yang terhubung ke dalam 
suatu jaringan diantaranya IP Address, Subneting, GaJeway, DiiS, Workgraup, 
Computer Name. 
Lebih lanjut dengan adanya identifikasi lokasi sualU komputer maka identifikasi 
pengguna pun dtlakukan pada scbuah jaringan komputer. Sebab d~!am sebuah 
Jaringan komputer, semua orang diperbolehkan memakai komputer bahkan sUr.1ber 
daya yang d i komputer bisa digunakan secara bersama. Sayangnya, tidak semua 
komputer atau sumber daya bisa digunakan oleh semua orang tetapi hanya orang
orang tertenru saja yang bisa menggunakannya. Dengan demikian , perlu adanya 
identifikasi pengguna berdasarkan login nome, jadi orang yang diperbolehkan masuk 
ke suatu komputer dan mengakses sumber daya pada sebuah jaringan komputer ya iru 
orang/pengguna yang memiliki login name. 
Dengan adanya login name berarti seseorang bisa masuk dan mengakses sumber 
daya komputer yang ada, tetapi disini muncul permasalahan baru yailU setiap 
pengguna yang masuk lidak semua sumber daya diberikan kepada pengguna tersebul, 
karena ada sumber daya yang sangal rahasia penggunaannya sehingga hanya 
pengguna tertenru yang bisa menggunakannya. Dengan demikian muncul hal baru 
yaitu otorisasi pengguna dalam sebuah jaringan komputer. 
Berkaitan dengan olOrisosi, berarati harus ada jaminan bahwa sumber day a komputer 
tidak diakses oIeh pengguna ya ng tldak berhak menggunakannya. Dengan demikian , 
berbagai eara dilkukan agar sumber daya komputer am an dari gangguan pengguna 
yang lidak diotorisasi atau yang diolorisasi . Salah saru eara yang dilakukan yailu : 
proteksi terhadap suatu data, melakukan security terhadap sumber daya kompuler. 

II. Pembabasan 
Dalam proteksi atau security, sesuaru bisa terjadi diantaranya data ataupun surnber 
daya bisa diambil atau dipakai oleh pengguna yang tidak diotorisasi atau diotorisasi 
secara bebas. Sehingga orang mungkin berpikir kenapa proteksi atau security bisa 
mengiJinkan pengguna yang tidak berhak bisa masuk dan mengambil sesuaru yang 
diproteksi atau di-security pada sebuah Jaring,an komputer. Biasanya seorang hacker 
mampu menembus dinding proteksi atau security dan mengambil atau mengakses 
sumber daya komputer secara leluasa. Dan ini menimbulkan suaru peperangan antara 
seora;lg proteker atau securitaS. 
Dalam kesempatan ini akan dipaparkan beberapa hal yairu : 
I. 	 Foot Printing Techniques . 
2. 	 Network Scanning 
3. 	 Enumeration Techniques. 

2,1. Foot Pr 
PencJlrian lP 
Unruk mene. 
menemukan r 
I . 	 Jika cara t 

dengan me 
2. 	 Jika cara t 

jalankan \ 
mengamb! 

3. 	 Jib kamu 
unluk ~e 
memililt I 
percJpaka 
dan gunak 
rujuan den 

PenCJIrian U 
Jika kamu m( 
menemukan 
bertanggung 
registrar marr 
I . 	 http11",,~ 

baglan Re 
2. 	 hltp://wm 

bagian Re 
3. 	 http //ari n 

Regional , 

Pcncarian In 
Jlka kamu rr 
dengan intem 
mfromasi sep 
lokasi kantor 
database wh, 
menyetujui SI 

meregister sel 
dan seterusny 
Solusi jaring; 
unruk nama c 
mereka Setel 
severs whois 
lanjut tentang 
t . 	hnp://w", 
2. 	 hup://"'''" 
3. 	 hltp://"'''·, 
4. 	 hup l/aun 

Pada mesin 
berkomunik3! 
prolOkol kom 
bash$ whois " 
bashS whois' 
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;uk dan mengakses sumber 
asalahan baru yaiLU setiap 
h kepada pengguna tersebut, 
~unaannya sehingga hanya 
demikian muncul hal baru 

r. 
mwa sumber daya komputer 
akannya. Dengan demikian, 
In dari gangguan pengguna 
cam yang dilakukan yaitu . 
, sumber daya komputer. 
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• diOlorisasi atau diotorisasi 
proteksi atau security bisa 
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:r. Biasanya seorang hacker 
nengambil atau mengakses 
.an suatu peperangan amara 

A - 290 

® 
SE"~INAR NASIONAL 
"Integrosi Dunio Pendidikon. Teknologi Informosi don Industri'-8!Fokultc; Teknik Univprsitos Widyolomo 

2.1. Fool Prinling Te<:hniques 
Pencarian IP Address 
Untuk menemukan I P Address 3da beberapa eara yang berbeda-beda untuk 
menemukan IP address tujuan . 
I Jil.:a eara te r<ebut pada sebuah web site atau host maka bisa lakukan ping the host 

dengan menggunakan nama host-nya , untuk comoh : ring www.widyatama.ac.id . 
2. Jika cara tersebut pada ~ebuah client IRe dengan stapak~h kamu berbicara maka 

jalankan window uta rna dan gunakan perintah / 'vhois nicknome dan kamu akan 
mengambil IP address yang lebih deti! atau nama host penggunanya. 

3. H" kamu rr~n3gunakan MSN messenger , Yahoo messenger atau TCQ dan butuh 
untuk ~engambtl IP address cliem tujuan maka meminta pengguna untuk 
memilih beberapa sesi dengan kamu yang bisa metransfer sebuah file atau 
perCJpakail dan se:erus:lya. Dan setal2!'t me:npur.yai scsi ini jalankan dos prompt 
dan gunakan perinrah ~netstat -a" dan sekarang kamu akan melihat IP address 
tujuan dengan stapakah kamu berbincang-bincang 

Pencarian lAlvlsi Fisik Menggunakan Registrar 
Jika kamu meneari pembagian IP untuk beberapa organisasi atau keoutuhan untuk 
menemukan lokasi fisik IP address tujuan. Siapa atau dimana ISP uta rna yang 
bertanggung untuk pembagian blok IP ini maka kita akan berkonsulta:; !:epada 3 
registrar utama untuk mengambi! blok informasi IP.. . 
I. hnp://wW'w.ripe .J1et akan digunakan untLk mencan pembaglan TP address di 

bagian Regional Eropa dan Timur Tengah. . . 
2. hnp://www.apnic.net akan digunakan umuk mencan pembaglan IP address di 

bag ian Regional Timur, Timur Jauh dan Asia P~ific 
3. hrm:llarin.net akan digunakan untuk mencari pembagian IP address di bagian 

Regional Amerika Utara dan Amerika Selatan dan Afrika 

Penearia" l"formasi Orga"isasi Menggunakan database WHOIS 
J,ka kamu meneari seluruh informasi tentang beberapa penyerangan organisasi 
dengan internet dalam perintah penyerangan mereka. Kamu bUluh untuk mengambi! 
infr~masi seperti informasi DNS server mercka dan kontak lebih lanjut atau alamat 
lokasi kantor dalam sebUM bentuk yang legal maka klta akan membutuhkan kontak 
database who is. DaJabase who is dipelihara oleh organisasi yang berbeda yang 
menyetujui sebagai nama registrar internet dan yang bertanggung jawab untuk 
mereglster sebuall nama untuk kamu. Untuk comoh INTERJvIC, MELBOURNET IT, 
dan seu:rusnya . 
Solusi jaringan \Valetu lampau dimiliki secara monopoli sebagai registrar utama 
untuk nama domain dan informasi ini dtpelihara sebagai kepemilikan severs whols 
mereka Serelah tahun 1999 ada beberapa registrar lain dar. mereka semua memilikl 
severs whois yang kamu bisa berkonsultasl dengannya untuk infonnasi yan g leblh 

lanjut tentang suatu organtsasl. . '. .. 
I hrrp:ll",,,,wallwhois.com (Iebih kompln mengenat wholS dl Internet) 
2. hnp:/h,,\w.swhois .com (database whois yang cerdas) 
3 . http ://'''''''','.benerwhois.com 
4 . hrrp ://aunic .net (untuk Australia) 

Pada mesin linuxmu kamu bisa menggunakan perintah whois dalam perintah 
berkomunikasi dengan server dalabase ",hois-mu . Perintah WHOfS menggunakan 
prolOkol komunikasi WHOIS. 
bashS whois"acme.net "®W/wis.crsnic.net 
bashS whOls"name Acme Network"@whois.networksolutiolJ.com 
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Penverbuan DNS 
Dalam k asus j ika kila menemukM IP Address DNS server dari s uaUl perusahaan. 
Kila bi sa mencoba membuat zone kedua (secondary zone) dalam DNS kita dan 
kirimkan zone kesatu (primary zone) server DN S kita. Atau gunakan perintah 
nslookup untuk mengambil ke daJam serv er DNS Uljuan dan ke dalam zone untu k 
informasi ya ng lebih lanjut j ika memungkinkan . 
Nslookup 
Server 202.85 .82.8 
Is -<i ..,isuniversal. com 

Coun tenneasure 
Stop zone trans fer dan tidak mengijinkan zone transfer lainya karena validasi severS 
DNS dalam jaringanmu. Atau jika kamu telah memasang sebuah firewall maka 
pemberhentian hubungan yang tidak diautorisas i untuk TCP 53 sebab zone transfer 
berada pad a TCP 53 telapi pertanyaan (query) selalu pada port UDP 53. 

2.2. Network Scanning 
Kehidupan Sistem 
Bagai mana kah cara menentukan suaUl s istem agar tetap hidup ?, unruk windows kila 
b isa menggunakan Pinger yang bi sa di·download dari 
htlp://v.ww.packe15[ormsecurirv .neL Coba renungkan seandainya anda mencoba 
pinger tapi mes in tujuan memberhentlkan ITalic ICMP atau sebuah firewall 
memberhenti kan anda untuk mengtrim kan tralic IC MP maka iru tidak akan mungkin 
untuk anda melakuka n ping ke mereka dan mengecek mereka lewat mereka yang 
hidu p ata u mati . kila juga bi sa menggunakan NMAP dan pon 80 yang spesifik unluk 
mengecek port 80 yang lebih memungkinkan akti f pada roUier anda atau firewall 
sepenl paket yang berjalan dan pengecekan mesin rujuan. 
$nmap -sP -PT80 192.168.10/::4 
Vers i NMAP unruk windows NT sekarang sudah tersed ia. Anda juga bisa 
menggunakan NMAP untuk windows seandainya ar.da tidak merasa senang dengan 
rasa NMAP LinuxlUnix. 
Kila bi sa menggunakan NMAP untuk scan ning semua pon yang tersedla pada mesin 
tujuan. Berikut mer upakcr. pon populer yang tersedia unruk mengetahui mesin rujuan 
dan bisa membuat guess·mu dari aplikasl \'ang berjaJan pada mesin rujuan . 
- POri 25 unluk SAfTP 
- PorI 110 un/uk POP 

POri 135 dan 139 yailll serrer 5MB yang lebih memungkinkan UnlUk digunakan 
oleh mesin Windows NT mOll Win 95/98. 

- NFS 2049 Unu:.c/Unix 
- POf/mapper 1 II Linu:.cIUnix 

Berkeley R services 512·514 

Tela pi ses uaru yan g nyala bi sa menjadi samar seandainya sistem menunjukan ke 
anda pon· port banyak yang terbuka iru berat1i bahwa NAT diimplemenlaSikan di 
seberang sa na . Sementara kita juga buruh untuk pembualan keterangan topologt 
sesudatUlya. 
Program scanning pavoritt.:u yaitu SUP£RSCAN Superscan bisa menscaning 
jaringan anda dan kemudian sesuatu yan g bisa merlscaning semua pon TCP ya ng 
tersedla daiam jaringan hOSl anda . 
Penggunaan superscaning, posisikan starting da n sampai daerah IP Address dan 
Superscan akan menscanon g sel w-uh jaringan dan akan menscaning sesuatu port·pon 
ya ng tersedia dengan ba ik dan penggunaan port-pon j ang tersedia yang anda bisa 

menemukan aplikasi 
s istem operasi tujuan 

Countermeasu re 
Gunakan Inslrusion I 
SNORT merupakan 
SNORT menupakan 
LinuxlUnix. 
!ntemet Security Sys 
I. 	 GENIUS 2.0 t 

LinuxlUnixjuga 
2. 	 BiackICE h!!Q;L 

dengan bas is Ope 
3. 	 ZONEALARl\1 

htm :l/wv.w.zonel 
anda . 

Alau satu cara untu 
merespon pan yang 
rules yaitu menamba 
sistem. Seperll rule) 
akan merubah dari si~ 
Cek logs anda setia, 
dcngan langsung. 

2.3. Enumeration 1 
Bagaimanakah mcn 
Penama-lama berapa 
deng;:.n usemarne da 
penghilangan moun 
" MYSHARE' dalam 
berikut pada mesm Sl 

net use z:\I2 I 8.I. I .5 ~ 

Mes in basis windo\\ 
sampa i 139. CIFS/~ 

M.:ssage block APls 
jaringan. Dan APls 
autentika.; i. User yali 
server 5MB. 

Pembuatan Koneks· 
jalankan perintah be 
berjaJan . 
nel use \1.2 18. 1.1.254 
IPC$ yaitu suatu ~ ha, 
ketiga untuk remo. 
menghubungkan den 
user accounI dengan 
information sudah bi: 

Getti ng Share & ( 
perintah NCT VIE\ 
Net view/domain no 
yang ada pada domao 
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menemukan aplikasi server tujuan yang berjalan pada mesin dan bisa untuk guess 
s;stem operasi tujuan dengan penggunaan yang baik, 

Countermeasure 
Gunakan Insfrusion Deleclion Sysrem 
SNORT merupakan NIDS (Network Intrusion Delecl/on Syslem) yang populer. 
SNORT merupakan software ya ng bagus dan mudah di gunakan pad a pl atform basis 
LinuxlU ni x. 
!nternet Security System REAL SECURE IDS 
I . GENIUS 2.0 hnp//www,indiesoft com umuk Win95, 98, 4,0 dan untuk 

LinuxlUni x jugiL 
2. B1acklCE hnp'//,,'Ww, llctworki ~e , corn untuk mes i~ personal yang t.erjalan 

dengan bas is operating system Microsoft 
3, ZONEALARJ\1 yaitu free untuk personal gunakan pada 

hnp //www.zonelabs.comitu merupakan firewall + IDS umuk mesi n pers;)nal 
anda, 

Atau satu cara untuk mendeteksi dan merespo n untuk mengaktifkan auack dan 
merespon port yang berusaha mens can secara o tomatis kumpulan kernel fillering 
rules yaitu menambahkan sebuah rule untuk mencegah akses dari ya ng mematikan 
sistem, Seperti rule yang blsa dikonfigurasi dal am port penjaga ftle konflgurasi dan 
akan merubah dari sislem ke s iste m, 
Cek logs anda setiap saat dan konflgurasi untuk nre aie!"! e-mail a nda atau pager 
dengan langsung. 

2.3. Enumeration Techniques 
Bagaimanakah menyehutkan Informasi yang keluar sebuab mesin basis N-;-l2k 
Pertama-tama berapa banyak nilai informas i yang diambil dari sistem ya ng ~esuai 
dengZJ1 username dan pakai bersama yang akan mengij inkan kami untuk me mbuat 
penghilangan mount. Untuk contoh dalam perintah untuk mount bersama 
"MYSHARE' dalam satu mesin NT \\2 18 I 1 5 kita akan jalankall dengan perintah 
berikut pada mesin sumber : 
nel use z:11218,1.1.5\myshare 
Mesin basis windows menjalankan server 5MB yang mendengar pada port 135 
sampai 139. ClFS/SMB umumnya pad a windows. Seluru h internet FS/Server 
M~ssage block APIs digunakan untuk fdes share dan sumber pri mer pad a sebua h 
jaringan, Dan APls memberikan suatu manfaat informasi ke user yang tidak 
autentikasi, User yang tidak autentikasi yaitu user yang membuat sesi NULL dengan 
server 5MB, 

Penibuatan Koneksi yang Tidak Autentikas i (l'.'ULL SESSION) 
Jal ankan perintah berikut dari mesin sumber ke mes in tujuan dimana serve r 5 MB 
berjalan, 
nel use \12 18. 1.1.254 oJPCS " ''!user:·''· 
IPC$ yai tu suatu ~ hare i"1~m~ 1 yang tersembuny i yang di gunakan oleh pihak aplikasi 
ketiga untuk remOle management atau pekerj:::m instalasi. Anda juga bisa 
menghubungkan de ngan share ini bisa menggunakan bangunan dala m anonymous 
user account dengan NULL password. JaringM informas i, Users, Shares dan group 
information sudah bisa Null Session Connection inifAnonymous Logon , 

Getting Share & Other Information over Null Sesssioo deogao Pengguoaan 
perintah N:::T VrEW 
Nel view/domain_name: perintah ini digunakan untuk menemukan mesin me mber 
yang ada pada domain ini. 
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Nel view/domain: WORKGROUP: permtah ini digunakan untuk menemukan mesin 

member yang ada pada workgroup ini , 

Nel view \\lec: perintah ini d ;.;unakan unruk menemukan semua share yang tersedla 

dan info ~ari bagian mesin ruj"an ini. 


Checking Remote Netbios Cache 
nblslaf -a 218.1.1.251: mengecek remOle name lablt dari mesin tujuan. Kita bisa 
melihat sesuatu nama yang berjalan logged user dengan baik . 
CompUiername 00 WOrksla/ion service 
domainna:ne 00 domain name 
COtr.?Ulername 03 messenger for compUier 
username 03 messenger for user 
Cvmpidername 20 s€,"'\'er servIce 

domainname Jd r.JQSler browser 

Getting Acco unt Polin Information 
Hitungan yang paling baik. Bisakah mengambtl ~esuaru password policy informalion 
dan seterusnya, dan masing-masing dan setia~ in forrnas i: 
Catalan : kebutuhan Null Session 

Using Enum 
enum -U -<l -P -L -c 202.85.82.8 
siapakah yang kita cari ry 

Seseorang yang mernpunyai admmiSIrOIOr accoun/ dengan blank password. 
Seseorang yang rnempunyai admmlSlrolor accouni dengan simple password 
seperti beberapa kata pada kamus . 

Countermeasure 
Null session meminta akses ke Tep 139 I 445 pada mcsin Win2000. Anda seba iknya 
tidak mengijinkan 2 port ini pasang firewall and a alaU border gOieway. Dalam 
perintah untuk mencegah pendengar port ini alaU jika !idak secara sederhana Stop 
File and Print Sharing. 
Tetapi memberhentikan File and Prinl Sharing pada mesin basis windows anda 
berarti menyetop 5MB. Tapi dalam kasus seandainya anda (idak ingin stop 5MB 
karena user internal anda menggunakan File and Print Sharing pada komputer Ini 
maka apa yang dikerJakan ry 

Saw Solusi 
Install NT SPJ dalam mesin basis Windo\\; NT 40 kemudian anda tidak lagi 
menyetop 5MB File I Prtnt Sharing. Infonnasi yang sensitif sekarang tidak akan 
disediakan pada Null session. Telapi membuang seseorang bisa membuat Null 
Session tapi tidak mengambil infonnasi yang sens nif keluar dari mesin NT 4.0. 
Alau anda bisa mengerjakan beberapa job dan register secara manual 
HKLM'oSyslemlCurrenicontrolsel'oconlrolVSA :.Res/riCIAnonymous ; REGDWORD ; 
lor 2 
I bermi: tidak dlsebar informasl sensiltf tetapi penghilangan ijin anonymous null 

session 
2 bermi: seluruhnya tidak diijlnkan hubungan anonymous over null session. Leblh 

aman bagi anda. 

III. Penutup 
Teknik Foot Prin ting suaru t.eknik yang digunakan untuk mencari IP Address . Teknik 
ini melakukan ping ke suaru alama! yang akan kita cari. Biasanya digunakan di 

A - 294 

internet, dengan n 
WEB tersebut Dt 
dan lakukan pengi 
I . 	 htm.lI",,\\~qiD 

2. 	 hop:i/wwwapl 
3. htT))://arin.net 
Setelah IP Addre 
dimaksud bisa dik, 
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internet, dengan mengetahui alamat WEB maka kita bisa lukakan ping pada alamat 
WEB tersebut. Dengan demikia,~ kita akan rnengetahui IP Address WEB terscbut 
dan lakukan pengisian ke alamat WEB berikut ini : 
I hup.l/www.f1pe.net 
2 http://www apnicnet 
3. hnp //arinnct 
Setelah IP Address dimasukkan ke ' 'fEB ya ng diatas maka lokasi WEB yang 
dimaksud bisa diketahui . 
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anda tidak lag' 
)fang tidak akan 
I mcmbuat Null 
;in NT 4.0 
I 
REGDWORD ; 

anonymous null 

II session. Lebih 

Address Tekn ik 
ya digunakan di 
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http://www
http:hup.l/www.f1pe.net

