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39.1. Introduction to File Server 

Distributed File System 

Distribution file system adalah satu hirarki sistem file tersebar di jaringan yang 

mengorganisasikan sistem secara terstruktur sebagai kesatuan (tree) 

DFS mengorganisasikan folder yang berada pada komputer yang berbeda 

(tersebar di jaringan). Melalui root dari DFS, seorang pemakai secara transparan 

dapat bekerja dengan folder jaringan. Untuk membuat DFS, yang harus dibuat 

pertama adalah  root DFS, kemudian disebarkan. 

 

Untuk membuat DFS, sebuah DFS server pertama kali didefinisikan DFS share 

dengan membentuk sebuah DFS root. DFS share dibuat dengan membentuk 

struktur tree, dimulai dengan DFS root, kemudian dihubungkan dengan folder – 

folder lainnya  melalui DFS link 
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Tipe DFS 

Ada 2 buah jenis DFS, yaitu : 

Stand Alone DFS : menyimpan topologi di satu komputer. Jika komputer yang  

                                 menyimpan topologi mengalami crash, maka DFS tidak  

                                 berfungsi. 

Domain DFS Root (fault tolerant DFS) : menyimpan topologi tree di active  

                                 directory dan dapat menunjuk pada shared folder yang  

                                  identis, sehingga dapat dijadikan basis untuk fault toleran. 

39.2. Installing & Configuring File Server 

Konfigurasi dari DFS dapat di mulai dari administrative tools, pilih submenu 

distribution file system, kemudian wizard akan muncul. 
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Pilih create standalone DFS root 

Selanjutnya akan diminta nama server yang akan dijadikan DFS root 

 

Masuka nama folder (share yang sudah ada) atau buat yang baru 

Masukan nama yang akan dipublikasikan : 

 

Akses klien adalah \\ inix01 \operasi 

 

hasil 
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39.3. Administering File Server 

Membuat DFS Link 

Pemakai di jaringan (DFS client) dapat bernavigasi dari DFS root, tanpa harus 

mengetahui dimana folder tersebut secara fisik disimpan, apakah di file server 

yang sama atau berbeda. 

Client bernavigasi dalam struktur tree seperti layaknya struktur direktori biasa. 

Berikut cara membuat DFS link : 

Dari menu, pilih nama DFS server, buka action dari menu utama kemudian pilih 

new DFS Link… 

 

Link name : nama link dibawah DFS root yang akan dilihat oleh pemakai  

                     jaringan 

Send the user to this shared folder : nama folder yang ditunjuk oleh DFS link 

Comment : komentar yang menjelaskan folder tersebut 

Client cache this referral for 1800 second : waktu yang digunakan klien untuk  

                      menyimpan DFS link. Jika waktu habis, maka klien akan  

                      melakukan query ke DFS server menanyakan kembali lokasi folder  
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                      tersebut 

 


