BAB II
DASAR TEORI

Bab ini berisi dasar teori yang berhubungan dengan perancangan aplikasi antara
lain mengenai Bagian-bagian penting dalam sebuah komputer, WMI, WQL, dan
database.

2.1. Bagian-bagian penting dalam sebuah komputer
Unjuk kerja dan efektifitas penggunaan sebuah komputer dapat dipengaruhi oleh
banyak faktor di antaranya adalah komponen-komponen yang ada di dalamnya.
Komponen-komponen tersebut ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Komponen-komponen penting dalam sebuah komputer

Nama
Keterangan
Komponen
Motherboard[14] Motherboard sering disebut juga sebagai mainboard atau
mobo, yaitu tempat terpasangnya semua perangkat keras /
hardware pada sebuah komputer
Processor
Processor dapat dianalogikan sebagai “otak” dari sebuah
komputer, yaitu untuk melakukan operasi perhitungan
Arithmetic, logical, dan input output terhadap sistem
Random Access
RAM pada komputer berguna untuk penyimpanan data
Memory(RAM)
sementara agar program dapat berjalan lebih cepat, Ukuran
RAM merupakan salah satu faktor unjuk kerja komputer
Cache Memory
Cache Memory adalah memory kecil berbasis Static RAM
(SRAM) mempunyai kecepatan yang tinggi, dan
dikendalikan secara otomatis oleh hardware. Cache memory
terletak di dalam atau di luar CPU.
Network
Network Interface Card (NIC) berfungsi sebagai jembatan
Interface Card
dari sebuah komputer untuk berkomunikasi dengan komputer
lain dalam satu jaringan
Disk Drives
Disk Drives adalah sebuah mesin yang dapat membaca dari
dan menulis ke sebuah disk. Disk Drives dapat berupa Hard
Disk Drives, Floppy Disk Drives, Optical Disk , dan
Removable Disk
CD-ROM /
CD-ROM / DVD-ROM merupakan mesin untuk menyimpan
DVD-ROM
dan membaca data dalam bentuk optical disk
:
2.1.1. Motherboard [14]
Motherboard sering disebut juga sebagai mainboard atau mobo, yaitu
tempat terpasangnya semua perangkat keras / hardware pada sebuah komputer.
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Mobo ini memiliki Chip Basic Input Output System (BIOS) atau program
penggerak, dan jalur-jalur atau konektor yang menghubungkan masing-masing
hardware.
Komponen-komponen pada sebuah mobo adalah sebagai berikut :
o Konektor Power
Yaitu sebuah pin yang menghubungkan antara mainboard dengan power
supply yang ada di chasing sebuah PC
o Socket Processor
Socket processor merupakan tempat untuk memasang sebuah processor pada
sebuah motherboard sesuai dengan tipe processor yang dipakai
o North Bridge Controller (high speed data transfer) [1]
North Bridge Controller adalah sebuah controller yang mengatur perpindahan
data dari CPU ke RAM dan AGP port, letaknya paling dekat dengan Socket
CPU. North bridge mempunyai ciri adanya heatsink yang cukup besar karena
komponen ini sangat mudah panas akibat banyaknya jumlah data yang lewat
dari CPU ke RAM.

Gambar 2.1. Skema hubungan North Bridge dengan komponen-komponen komputer [1]

o South Bridge Controller (low speed data transfer) [1]
South Bridge Controller menggabungkan sejumlah fungsi controller yang
berbeda-beda, di antaranya adalah keyboard controller, ATA controller, PCI
Express Controller, USB Controller, dan fungsi-fungsi lainnya seperti sound
controller dan PS/2 controller
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Gambar 2.2. Skema hubungan South Bridge dengan sejumlah fungsi-funsi yang berbeda
[1]

o Socket Memory
Yaitu tempat untuk memasang RAM pada sebuah PC, Pada Umumnya,
terdapat dua tipe Socket memory, yaitu tipe Single In-line Memory Module
(SIMM) yang mempunyai 72 pin, dan tipe Double In-Line Memory Module
(DIMM) yang memiliki 168 pin.
o Konektor Floppy dan Integrated and Development Environment (IDE)
Konektor ini menghubungkan alat-alat penyimpanan data seperti Floppy-Disk
, Hard-Disk, dan CD-ROM
o Accelerated Graphics Port (AGP) slot
Slot untuk penyelerasi gambar, slot ini support terhadap aplikasi grafis 3D.
o Standby power LED
Lampu ini menyala jika terdapat standby power di motherboard. LED ini
bertindak sebagai reminder (pengingat) untuk mematikan sistem power
sebelum menghidupkan atau mematikan mesin
o PCI Slots
Merupakan sebuah bus yang didesain untuk menangani beberapa perangkat
keras, Tujuan dibentuknya bus ini adalah untuk menggantikan bus ISA yang
merupakan model lama dengan kinerja yang relatif lambat. Sejak tahun 1992.
Bus PCi masih dipakai sampai sekarang, hingga versi terbarunya muncul,
yakni PCI Express.
o PS/2 Mouse Port
Konektor 6 pin ini berwarna hijau terhubung dengan mouse
o Port parallel dan serial
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Port parallel digunakan untuk menghubungkan komputer dengan device
seperti printer dan scanner. Port serial digunakan untuk koneksi ke modem
,mouse, atau perngkat lain yang menggunakan kabel serial.
o RJ-45 Port
Port 8 pin ini menghubungkan konektor LAN dengan pusat jaringan komputer.
o Line in jack
Jack ini berwarna biru muda, digunakan untuk menghubungkan komputer
dengan tape player atau sumber audio lainnya
o Line out jack
Jack ini berwarna hijau muda, digunakan untuk menghubungkan komputer
dengan headphone atau speaker.
o Microphone jack
Jack ini berwarna merah muda, menghubungkan komputer dengan mikrofon.
o Universal Serial Bus (USB) port
Digunakan untuk mengontrol device-device yang support terhadap USB 2.0
o Video Graphical Adapter (VGA) port
Port 15 pin ini digunakan untuk VGA monitor atau VGA perangkat lain yang
kompatibel.
o Konektor keyboard
Terdapat dua tipe konektor untuk keyboard, yaitu konektor serial dan konektor
PS/2
o Baterai CMOS
Baterai ini berguna untuk menyimpan konfigurasi BIOS, ketika power
supply tidak menyuplai daya ke mainboard

2.1.2. Processor [14]
Processor dapat dianalogikan sebagai “otak” dari sebuah komputer, yaitu
untuk melakukan operasi perhitungan Aritcmatics, logical, dan input output
terhadap sistem. Processor terletak pada sebuah Socket yang sudah disediakan oleh
mainboard. Sebuah processor dapat diganti dengan processor lainnya jika Socket
yang ada pada mainboard itu cocok dengan processor pengganti tersebut.
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Merek processor yang banyak beredar di pasaran adalah merek Intel,
Cyrix, AMD, VIA, Apple, IBM, dan IDT. Di dalam processor terdapat tiga
bagian penting yaitu :
1. Aritcmatics Logical Unit (ALU)
ALU di dalam processor bertugas untuk melakukan hitungan aritmatika
dengan dasar penjumlahan, sehingga IC yang dipakai adalah adder dan
mengambil keputusan jika ada operasi logika
2. Control Unit (CU)
Setiap CPU pasti memiliki control unit, fungsinya adalah mengendalikan
jalannya program. Tugas-tugas dari sebuah control unit adalah mengatur dan
mengendalikan perangkat-perangkat input output, mengambil data atau
instruksi dari memory utama (jika diperlukan untuk diproses). Jika yang
diambil adalah instruksi, maka akan dikirimkan ke ALU, dan setelah ALU
selesai melakukan tugasnya, control unit akan mengambil data hasil
perhitungan atau logika tersebut untuk dimasukkan memory atau ditampilkan
pada perangkat output.
3. Memory Unit (MU)
Memory unit dapat disebut juga sebagai register, yaitu sebuah tempat
penyimpanan kecil untuk melakukan operasi, sifatnya adalah sementara
(temporary). Memory unit ini mempunyai kecepatan akses yang cukup tinggi
untuk menyimpan data atau instruksi yang diproses. Salah satu faktor unjuk
kerja CPU adalah dari clock speednya. Pengertian clock speed adalah
seberapa banyak clock / satu periode gelombang kotak yang dilakukan oleh
sebuah processor. Setiap komputer mempunyai internal clock yang mengatur
rata-rata instruksi yang dijalankan, dan mensinkronisasi kinerja seluruh
komponen-komponen komputer yang ada agar tidak terjadi crash antar proses
satu sama lain.
2.1.3. Random Access Memory (RAM)
RAM adalah sebuah tipe penyimpanan data pada komputer yang
menggunakan waktu yang tetap dan tidak memperdulikan letak data tersebut
dalam memory. Pada RAM yang umumnya dipakai, data akan hilang ketika
tidak ada aliran listrik yang mengalir, sifat tersebut disebut RAM yang Volatile.
Hal ini berbeda dengan Read Only Memory (ROM) yang dapat menyimpan data
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tanpa adanya aliran listrik (Non Volatile). Tetapi dalam perkembangannya, tidak
menutup kemungkinan ada juga RAM yang bersifat non-Volatile, sering disebut
dengan NV-RAM.
Tipe RAM dibagi dua, yaitu :
1. Static RAM (SRAM)
SRAM biasanya lazim digunakan sebagai Cache Memory karena kecepatan
aksesnya yang hanya dua nano detik (setara dengan CPU 500 MHz).
Dibandingkan dengan DRAM, SRAM mempunyai harga yang relatif lebih
mahal, hal ini disebabkan oleh desainnya yang cukup kompleks dan bahan
yang digunakan,
2 Dynamic RAM (DRAM) [15]
DRAM menyimpan bit-bit datanya pada kapasitor yang terpisah, karena
kapasitor tersebut selalu mengalami pengosongan akan menyebabkan bit
yang tersimpan akan hilang, maka data yang disimpan perlu di refresh secara
periodic agar tidak hilang. Keuntungan dari DRAM adalah strukturnya yang
sederhana, sehingga untuk memproduksi DRAM tidak memerlukan biaya
yang besar. Tipe DRAM saat ini tetap popular dan masih tetap dipakai.

Memory tipe DRAM mempunyai beberapa bentuk, berdasarkan
perkembangannya, di antaranya adalah :
 Dual In-line Package (DIP)
DRAM ini masih berbentuk Integrated Circuit (IC) tunggal.

Gambar 2.3. DIP DRAM 20 pin dengan kapasitas 256 K x 4 bit [20]

 Single In-lin Pin Package (SIPP)
DRAM sudah berbentuk memory module.
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Gambar 2.4. SIPP [20]

 Single In-line Memory Module (SIMM)

Gambar 2.5. SIMM 30 Pin [20]

Gambar 2.6. SIMM 72 Pin [20]

 Dual In-line Memory Module (DIMM)

Gambar 2.7. DIMM [20]

Gambar 2.8. DDR DIMM [20]

 Rambus In-line Memory Module (RIMM)
RIMM pada dasarnya adalah DIMM, tetapi terdapat perbedaan pada slot
yang dimiliki.
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Gambar 2.9. RIMM (memiliki slot yang berbeda) [20]

 Small Out-line Dual In-line Memory Module (SO-DIMM)
DRAM ini memiliki ukuran setengah kali dari DIMM. Biasanya
dipakai pada notebook. Versi yang terbaru beberapa tahun terakhir ini adalah
DDR2 SDRAM dan DDR3 SDRAM.

Gambar 2.10. SO-DIMM [20]


MicroDIMM

MicroDIMM mempunyai ukuran yang lebih kecil dari SO-DIMM,
biasanya digunakan untuk Netbook.

Gambar 2.11. MicroDIMM [20]


Small Out-line Rambus In-line Memory Module (SO-RIMM)

Versi kecil dari RIMM, tetapi pada dasarnya sama dengan SO-DIMM.
Terdapat perbedaan pada slot yang dimilikinya.
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Gambar 2.12. SO-RIMM [20]

Tipe lain dari RAM adalah Non-Volatile RAM (NV-RAM) [17].
NV-RAM biasanya digunakan untuk menyimpan konfigurasi firmware pada
BIOS, NV-RAM juga digunakan untuk menyimpan firmware pada system
yang embedded, sebagai contoh adalah router. Umumnya NV-RAM dibuat
dengan teknologi Complementary Metal-Oxide Semiconductor (CMOS)
sehingga daya yang dibutuhkan juga kecil.

2.1.4. Cache Memory
Cache Memory adalah memory kecil berbasis Static RAM (SRAM)
mempunyai kecepatan yang tinggi, dan dikendalikan secara otomatis oleh
hardware. Umumnya komputer saat ini menggunakan multi level cache, yaitu
cache memory yang berjenjang. Cache memory yang memiliki level paling kecil
(Level 1) akan mempunyai ukuran yang lebih kecil dan posisi yang lebih dekat
dengan processor pula Komputer maksimum mempunyai tiga level cache
memory. Jika digambarkan, organisasinya adalah sebagai berikut :

Gambar 2.13. Sistem Cache Memory

[8]

L1Cache merupakan memory yang letaknya paling dekat dengan CPU,
bahkan untuk beberapa komputer, L2Cache terletak diluar CPU. Secara
sederhana , Memory Cache ini bertujuan untuk mempercepat kinerja processor
dengan menyimpan operasi-operasi maupun data yang paling sering dipakai oleh
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processor. Dalam operasinya , CPU selalu mencari data referensi di L1Cache,
jika tidak ada, maka akan mencari data referensi di L2Cache,

jika tidak

ditemukan lagi, barulah processor mencari di main memory.

2.1.5. Network Interface Controller (NIC)
Network Interface Controller (NIC) berfungsi sebagai jembatan dari
sebuah komputer untuk berkomunikasi dengan komputer lain dalam satu
jaringan. NIC dibagi menjadi dua jenis, yaitu NIC yang bersifat fisik dan NIC
yang bersifat logis.
NIC yang bersifat fisik umumnya berupa card yang ditancapkan pada
slot di mainboard, yang dapat berupa bus PCI, bus, EISA, bus MCA, bus PCI
Express tergantung motherboard yang dipakai. NIC fisik dapat ditancapkan juga
pada bus USB, bus Parallel, bus Serial, dan Express Card berupa external card,
sehingga meningkatkan mobilitas penggunaannya. NIC fisik dibagi lagi menjadi
dua jenis:
1. Media Spesific NIC
Membedakan NIC berdasarkan medianya, Contoh : NIC Ethernet yang
dapat berupa Twisted Pair (UTP dan STP)atau disebut juga 10BaseT,
ThinNet (10Base2), ThickNet (10Base5), dan Wireless. Seluruh contoh
diatas menggunakan media yang berbeda-beda, UTP menggunakan Twisted
Pair, ThinNet dan ThickNet menggunakan kabel koaksial, dan wireless
menggunakan media udara
2. Architechture Specific NIC
Membedakan NIC berdasarkan arsitekturnya, Contoh : Ethernet,
Token Ring, dan Fiber Distributed Data Interface (FDDI) yang digunakan
untuk interface fiber optic pada komputer. Semua contoh tersebut
menggunakan NIC yang berbeda-beda. Kartu NIC Ethernet dapat berupa
Ethernet 10 Megabit/detik, 100 Megabit/detik, 1 Gigabit/detik, dan 10
Gigabit/detik.
NIC yang bersifat logis disebut juga Network Adapter dan disediakan
oleh system operasi yang dimiliki komputer. NIC ini dikendalikan
sepenuhnya oleh software.
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Setiap NIC mempunyai 48bit alamat yang disebut Mac Address, dimana
alamat tersebut disimpan dalam ROM. Secara default, setiap NIC memiliki
alamat yang unik, tetapi pengguna dapat juga mengganti Mac Address
tersebut. Komputer modern telah menanamkan langsung NIC ini pada
mainboard, tetapi pengguna dapat juga menambahkan NIC baru dengan
menancapkannya ke slot yang ada pada mainboard, sehingga tidak menutup
kemungkinan bahwa satu komputer dapat memiliki beberapa Mac Address.

2.1.6. Sistem Operasi
Sistem operasi adalah sekumpulan program yang dijalankan untuk
meengelola hardware dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi software.
Tanpa sebuah sistem operasi, aplikasi tidak dapat dieksekusi.

2.1.7. Disk Drives
Disk Drives adalah sebuah mesin yang dapat membaca dari dan menulis
ke sebuah disk. Terdapat beberapa tipe disk drives, yaitu:
1. Hard Disk Drives (HDD)
Menggunakan magnetic disk dalam menyimpan data.
2. Floppy Disk Drives (FDD)
Terdiri dari sebuah medium penyimpanan magnetis bulat, yang tipis dan
lentur dan dilapisi lapisan plastic berbentuk persegi. Kapasitasnya hanya 1.44
Mbytes.
3. Optical Disk
Tempat penyimpanan data ada pada compact disk (CD) atau Digital Versatile
Disk (DVD). Tetapi mesin untuk mentransfer datanya adalah CD-ROM atau
DVD-ROM.
4. Removable Disk
Tipe penyimpanan data yang mempunyai keunggulan pada mobilitasnya.
Removable disk menggunakan port USB untuk mentransfer data.

2.1.8. CD-ROM / DVD-ROM
CD-ROM / DVD-ROM merupakan mesin untuk menyimpan dan
membaca data dalam bentuk optical disk.
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2.2. Windows Management Instrumentation (WMI) [3], [4], [21]
WMI adalah infrastruktur untuk memanajemen data dan operasi pada sistem
operasi berbasis Windows. WMI merupakan Implementasi dari Web Based
Enterprise Management (WBEM) yang merupakan sebuah industri yang berinisiatif
mengembangkan sebuah standard teknologi untuk mengakses pengolahan informasi
dalam sebuah jaringan skala besar.
Administrator dapat menggunakan fasilitas WMI tersebut untuk memantau
dan mengontrol komputer, perangkat jaringan dan beberapa aplikasi yang dimiliki
oleh sebuah jaringan melalui internet. WMI merupakan sebuah aplikasi yang
mendukung penuh standard WBEM dan Common Information Model (CIM) untuk
mendeskripsikan objek-objek jaringan yang dapat diatur (seperti halnya layanan,
proses, berkas, tipe hardware dan lain-lain).
Fasilitas WMI sudah ada sejak munculnya Windows 2000, Windows XP serta
versi-versi Windows selanjutnya. Tetapi untuk versi Windows 95, Windows 98, dan
Windows NT 4.0, WMI dapat diunduh di situs Microsoft sebagai tambahan. WMI
mengizinkan beberapa Script untuk melakukan manajemen terhadap komputer
pribadi yang difungsikan sebagai desktop atau server berbasis Windows, baik secara
local maupun remote.
Berdasarkan arsitektur WMI pada Gambar 2.1, WMI dibagi menjadi tiga
komponen, yaitu sebagai berikut :
1. Managed Objects and WMI Providers [5]
WMI Provider adalah Computer Object Model (COM) atau perantara yang
selalu memonitor satu atau lebih komponen komputer (pada gambar disebut
managed object) untuk WMI. Fungsi dari WMI Provider mirip dengan driver
komponen tersebut untuk menyediakan informasi agar dapat dibaca oleh WMI.
WMI Provider terdiri dari file *.dll dan *.mof (Managed Object Format) terletak
di %Windir%\Sistem32\wbem
2. WMI Infrastructure
WMI Infrastrastructure terdiri dari dua komponen, yaitu WMI Service
(winmngmt.exe) yang termasuk didalamnya adalah WMI Core, dan WMI
Repository. WMI Repository dikelola oleh namespace-namespcae yang ada di
WMI. Ketika sistem startup, WMI Service menciptakan namespace-namespace
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tersebut. WMI Service berperan sebagai perantara antara WMI Providers,
application management, dan WMI Respository.

.Net Application
Windows Form

3

Scripts

C/C++ Clients

Web Form

System Management
COM Inter-Op

WMI Comsumers
(Management Application)

WMI Scripting API

WMI COM API
COM/DCOM

2

WMI Core
(CIM Object Manager)

WMI
Repository

WMI Infrastructure
COM/DCOM

SNMP
WMI Provider

Cimv2
WMI Provider

Any WMI ProvIder

System Management

•••
SNMP
Managed Entity

1

COM Inter-Op

Any Managed
Entity

Windows (Win32)
Managed Entity

.Net WMI Provider

WMI Providers and managed objects

.Net Managed
Apllication/entity

Gambar 2.1 Arsitektur WMI [5]

3. WMI Consumers
WMI Consumers dapat berupa

manajemen aplikasi (script), program

menggunakan bahasa C atau C++, dan aplikasi .Net yang berinteraksi dengan
WMI Infrastructure. Manajemen aplikasi dapat melakukan query, maupun
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enumerasi data dengan menggunakan WMI COM API atau WMI Scripting
API.

2.2.1. Windows Management Instrumentation Command-Line (WMIC) [22], [3]
Microsoft menyediakan alat bantu juga berupa program command-line terhadap
WMI. Program ini disebut Windows Management Instrumentation Command-Line
(WMIC) yang hanya tersedia didalam Windows XP Profesional, Windows Server
2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 hingga versi Windows
yang terbaru sampai sekarang masih terdapat WMIC. WMIC ini dapat digunakan
melalui command prompt dengan mengetikkan command : “wmic”.

Gambar 2.2. Command Line WMIC menggunakan Command Prompt

Kelas-kelas yang ada pada WMIC ini dapat dilihat dengan menggunakan
command untuk help (command : “/?”), kelas-kelas yang berhubungan dengan
skripsi ini adalah tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :


BaseBoard
Berisi informasi-informasi tentang motherboard yang dipakai oleh komputer.
Contoh atribut yang diambil pada kelas ini adalah nama motherboard dan serial
number motherboard

 CPU
Berisi informasi-informasi tentang processor, sebagai contoh, atribut yang
diambil adalah nama processor, arsitektur processor, external clock, dan
sebagainya.


ComputerSystem
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Informasi nama komputer, user yang sedang aktif, dan informasi-informasi
tentang sistem komputer terdapat pada kelas ini.


DesktopMonitor
Monitor yang terhubung dengan Personal Computer atau pun laptop menyimpan
informasi-informasinya pada kelas ini. Dalam kelas ini terdapat pula informasi
resolusi monitor , refresh rate monitor yang aktif terhubung pada saat itu.



DiskDrive
Informasi mengenai Hard-Disk, CD-ROM, Removable Disk maupun drive
lainnya terdapat pada kelas ini. Contoh atribut yang diambil pada kelas ini
adalah model drive, ukuran total bytes secara fisik, perusahaan yang
membuatnya.



LogicalDisk
Informasi drive secara logical, yaitu berisi tentang partisi-partisi yang ada, total
bytes secara logical, ukurang bytes yang tidak terpakai juga dapat dilihat dari
kelas ini.



MEMCache
Pada kelas ini terdapat informasi-informasi tentang Cache Memory, ada ukuran
Level 1 Cache Memory (L1Cache), ukuran Level 2 Cache Memory (L2Cache),
dan Level 3 Cache memory (L3Cache) jika komputer tersebut support L3Cache.



MemPhisycal
Informasi-informasi tentang memory fisik terdapat di sini, misalkan adalah
ukuran RAM, Tipe RAM, Tipe detail RAM, dan lain-lain.



NIC
Berisi tentang informasi-informasi Network Interface Controller, contohnya
adalah nama network adapter nya kemudian Mac Address, hingga IP Address
dari masing-masing network adapter.



Sistem Operasi
Kelas ini berisi kapan Windows terakhir kali dijalankan, versi Windows, license
user yang didaftarkan sewaktu menginstall Windows, dan beberapa informasi
lain yang berhubungan dengan sistem operasi.
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2.2.2. WMI Query Language (WQL) [22]
Database merupakan sekumpulan tabel data yang berisi informasi yang saling
berhubungan. Sedangkan tabel merupakan sekumpulan entity data yang masing–masing
berisi informasi. Pengolahan data dan perancangan database yang tepat akan
menghasilkan informasi yang berguna, kemudahan proses pencarian dan integritas data
yang tinggi. Untuk melakukan pengaksesan database, dibutuhkan suatu bahasa
terstruktur, salah satunya adalah Structured Query Language (SQL).
Dalam skripsi ini akan digunakan WQL sebagai bahasa perantara terhadap WMI
Object Repository untuk mendapatkan informasi-informasi hardware maupun software.
WQL merupakan implementasi dari CIM Query Language (CQL) yaitu sekelompok
standard dari American National Standard Institute Structured Query Language (ANSISQL) dengan beberapa perubahan minor. Jadi, SQL merupakan basic dari WQL.
Keyword-keyword yang ada dalam WQL ditunjukkan oleh Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Keyword-keyword yang ada di WQL [22]

WQL keyword
AND

Penjelasan
Mengkombinasi dua nilai ekspresi boolean, dan
mengembalikan nilai TRUE apabila ke dua ekspresi bernilai
TRUE
ASSOCIATORS Mengambil semua contoh yang berhubungan dengan sumber
dari terkait. Penggunaan statement ini biasanya dengan
OF
skema perintah dan data query
Mereferensi kelas dari object dalam sebuah query. Pada
__CLASS
Windows NT 4.0 and Windows Me/98/95 belum tersedia
Menjelaskan kelas yang mengandung daftar property pada
FROM
perintah SELECT. WMI hanya mendukung data queries
hanya dari satu kelas
GROUP Clause Menyebabkan WMI menciptakan sebuah peringatan untuk
mewakilkan sebuah group dari banyak event Gunakan
klausa ini dengan query-query event
Menyaring event-event yang diterima sebesar interval
HAVING
grouping yang ditulis dalam klausa WITHIN
Operator pembanding yang disertai dengan NOT dan
IS
NULL. Syntax-nya adalah sebagai berikut :
IS [NOT] NULL
(di mana NOT merupakan pilihan)
Operator yang memakai sebuah query untuk subclassISA
subclass dari kelas yang diakses
Digunakan dalam query REFERENCES OF dan
KEYSONLY
ASSOCIATORS OF untuk memastikan bahwa instanceinstance yang dihasilkan hanya dikelompokkan dengan keykey dari instance, di mana akan mengurangi jumlah
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LIKE

NOT

NULL
OR
REFERENCES
OF

SELECT
TRUE
WHERE
WITHIN
FALSE
2.3.

overhead dari pemanggilan.
Dalam
Windows 2000,
Windows NT 4.0,
dan
Windows Me/98/95 belum tersedia.
Operator yang menjelaskan apakah string yang
dibandingkan mengandung / mirip dengan string yang
dicari.
Operator pembanding yang digunakan dalam query WQL
SELECT, sebagai contoh:
SELECT * FROM meta_class WHERE NOT __class <
"Win32" AND NOT __this ISA " Win32_Account"
Mengindikasi sebuah objek tidak memiliki sebuab nilai,
Null tidak berarti Nol atau Blank
Kombinasi dari 2 nilai Boolean, jika salah satu bernilai
TRUE, maka nilai yang dihasilkan adalah TRUE
Mengambil semua hubungan instance-instance yang
merujuk kepada instance sumber. Statement REFERENCES
OF hampir sama dengan statement ASSOCIATORS OF.
Tetapi REFERENCES OF tidak mengembalikasn endpoint
instances; tetapi mengembalikan association instances.
Perintah memilih rincian data dengan satu atau lebih
Operator boolean yang mengindikasikan nilai -1 (minus
one).
Mempersempit cakupan data, event, atau schema query.
Memperinci interval dari permintaan atau grouping
Operator Boolean yang bernilai 0 (zero).

Microsoft Visual C# 2010 [12]
C# (dibaca C Sharp) 2010 adalah sebuah bahasa pemrograman yang berorientasi

objek yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari inisiatif kerangka .Net
Framework, Bahasa pemrograman ini merupakan pengembangan dari bahasa C++
yang dipengaruhi oleh fitur-fitur bahasa yang terdapat pada bahasa pemrograman
lainnya, seperti Java, Delphi, Visual Basic.
Standard European Computer Manufacturer Association (ECMA) menjelaskan
beberapa tujuan desain bahasa pemrograman C#, yaitu :


Bahasa pemrograman C# mempunyai tujuan yang umum (general-purpose),
berorientasi objek, modern, dan sederhana.



Peralihan programmer yang tidak terlalu besar, khususnya programmer yang telah
lama menggunakan bahasa pemrograman C dan C++



C# ditujukan untuk menulis program aplikasi dalam sistem client-server maupun
embedded system dalam software skala besar dengan system operasi yang
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canggih, hingga software sederhana dengan software kecil yang memiliki fungsifungsi terdedikasi


C# didesain untuk membuat program aplikasi yang bersifat ekonomis dalam hal
kebutuhan pemrosesan dan memori komputer.



C# didesain untuk memenuhi kebutuhan akan sintaksis C++ yang lebih ringkas
dan Rapid Application Development (RAD) yang „unlimited’ relatif terhadap RAD
yang „limited‟ yang terdapat pada bahasa pemrograman Delphi dan Visual Basic

2.4. Database
Database atau basis data dapat didefinisikan sebagai kumpulan informasi yang
disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan
suatu program komputer. Sebuah database memerlukan sistem untuk memasukkan,
mengubah, menghapus, dan memperoleh data yang disebut dengan Database
Management System (DBMS). DBMS akan menentukan bagaimana data diatur,
disimpan, diubah, dan diambil kembali. DBMS juga menerapkan mekanisme
pengamanan data, pemakaian data secara bersama-sama oleh beberapa aplikasi, dan
menjaga kehandalan data (integritas data).

2.4.1. Structured Query Language (SQL) [18]
Bahasa kueri terstrukur (Structured Query Language ) merupakan suatu bahasa
komputer yang digunakan untuk melakukan permintaan terhadap database atau
sistem informasi. Secara umum, SQL terdiri dari dua bahasa , yaitu Data Definition
Language (DDL) dan Data Manipulation Language (DML) yang berbeda untuk
setiap DBMS. DDL digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, dan menghapus
database dan objek-objek yang diperlukan, misalnya table, view, stored procedure,
user. Tabel 2.3 menunjukkan perbandingan perintah-perintah untuk mengolah data
antara DDL dan DML.

Tabel 2.3 Perbandingan perintah DDL dan DML

Perintah
Menggunakan Objek atau Data
Mendefinisikan Objek atau Data
Mengubah Objek atau Data
Memilih Objek atau Data
Menghapus Objek atau Data

DDL
USE
CREATE
ALTER
DROP

DML
DECLARE
UPDATE
SELECT
DELETE
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2.4.2. Table
Suatu databsse dapat memiliki satu atau lebih table. Setiap table diberi nama
tertentu yang berhubungan dengan isinya. Table dalam sebuah perancangan database
merupakan turunan dari sebuah objek yang memiliki atribut-atribut. Table memiliki
kolom-kolom yang menandakan atribut dari objek tersebut. Sedangkan baris-barisnya
dianalogikan sebagai isi dari atribut tersebut. Untuk mendefinisikan sebuah table
digunakan perintah dalam DDL, yaitu CREATE. Contoh : Create table HardDisk {
IDHardDiisk int, NamaHD as varchar(50)}
Ketika dijalankan, DBMS akan menciptakan sebuah table bernama HardDisk
yang berisi dua kolom, yaitu IDHardDisk yang isi datanya harus berupa angka dan
NamaHD yang isi datanya berisi string.

2.4.3. View
View atau pandangan dapat diartikan sebagai gabungan dari satu atau lebih
atribut table yang berbeda untuk menjadi satu table atau objek baru yang berisi data
dari masing-masing table tersebut. Jadi, ketika isi table berubah, maka ketika dilihat
dari view, isinya berubah juga sesuai isi table. Karena fungsinya untuk melihat
gabungan satu atau lebih table, maka perintah yang ada didalam table pasti berisi
perintah SELECT. Tetapi dalam mendefinisikan view, digunakan perintah CREATE.
Contoh : Create

view

vLihatHDdanCDROM

as

SELECT

a.namaHD,

b.namaCDROM from HardDisk a, CDROM b where KomputerName =
‘BUDI’

Ketika objek vLihatHDdanCDROM telah diciptakan, dapat dilihat datanya
dengan query SELECT * from vLihatHDdanCDROM.

2.4.4. Trigger
Trigger atau pemicu dapat diartikan sebagai objek akan melakukan sesuatu juga
ada stimulus terhadap objek tersebut. Objek yang digunakan secara umum adalah
table. Trigger juga merupakan sebuah objek, tetapi melekat pada table. Untuk
mendefinisikan trigger dapat digunakan dengan query CREATE. Contoh :
CREATE Trigger trgHapusHDjikaCDROMdihapus on CDROM
after delete as
Declare @NamaKomputerYangDihapus as varchar(50)
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Set @NamaKomputerYangDihapus = select NamaKomputer from
deleted
delete from HardDisk where NamaKomputer = @NamaKomputer
YangDihapus

Ketika Objek trgHapusHDjikCDROMdihapus telah didefinisikan, maka
ketika ada perintah untuk menghapus CDROM, maka data HardDisk-nya dihapus
juga.

