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¡ Transport layer protocol adalah protokol end-to-end
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¡ User Datagram Protocol adalah protokol
transport yang digunakan secara luas dan
menyediakan konektivitas end-to-end
antara aplikasi client dan user.

¡ UDP tidak menjamin pengiriman data.



1. Tidak ada acknowledgement untuk indikasi pengiriman data.
2.Checksums untuk header, dan hanya optional untuk data.
3. Tidak ada mekanisme untuk deteksi kehilangan atau ketidak

urutan paket-paket.
4.Tidak ada mekanisme untuk retransmisi automatis.
5. Tidak ada mekanisme untuk flow control, dan karenanya bisa

membanjiri penerima.



1. Digunakan oleh aplikasi yang tidak memerlukan
pengiriman handal,

2. Udp adalah protokol yang kecil dan mudah
diimplementasikan,

3. UDP tidak sekompleks TCP, sehingga itu tidak
banyak menggunakan CPU,

4. Aplikasi mempunyai kebutuhan khusus sendiri,
seperti streaming real-time audio/video.
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¡ UDP mendukung transmisi datagram unreliable
¡ UDP hanya memperluas host-to-host delivery service dari

datagram IP ke suatu application-to-application service
¡ Satu-satunya yg ditambahkan UDP adalah Multiplexing dan

demultiplexing
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¡ UDP (dan TCP) menggunakan port number untuk identifikasi aplikasi
¡ Address global unik pada transport layer (UDP dan TCP) adalah

suatu tuple <IP address, port number>
¡ Ada 65.535 UDP port per host



¡ DNS (port 53)
> untuk mempertukarkan query dan request
pada normalnya.

¡ DHCP(port 67)
> client membroadcast suatu request untuk
menemukan server DHCP

¡ TFTP(Trivial File Transfer Protocol)(port 69)
> Mirip FTP, keterbatasan perintah, dan tidak
menggunakan autentifikasi



¡ Syslog(System Logger)(port 514)
> memungkinkan aplikasi pada setiap mesin
dalam jaringan mengirim pesan log ke server.

¡ Traceroute(port 33435 ..)



¡ UDP adalah protokol transport yang menghubungkan
aplikasi dari ujung ke ujung dan tidak berperan sebagai
routing.

¡ UDP tidak membangun koneksi yang berkelanjutan.
¡ UDP “tidak handal” karena ada kemungkinan data itu hilang

atau kacau.
¡ UDP mudah diimplementasikan dan sangat cocok untuk

data yang kecil. Contoh UDP adalah DNS, DHCP, SysLog,
TFTP, dan lain-lain.

¡ UDP menggunakan nomor port untuk mengidentifikasi
aplikasi yang merupakan tujuan port.


