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Komunikasi Data



§ File Transfer Protocol (FTP) adalah suatu protokol yang berfungsi
untuk tukar-menukar file dalam suatu network yang menggunakan
TCP koneksi bukan UDP

§ Dua hal yang penting dalam FTP adalah FTP Server dan FTP Client.
q FTP server

Suatu server yang menjalankan software yang berfungsi untuk
memberikan layanan tukar menukar file dimana server tersebut
selalu siap memberikan layanan FTP apabila mendapat
permintaan (request) dari FTP client.

q FTP client
Komputer yang merequest koneksi ke FTP server untuk tujuan
tukar menukar file. Setelah terhubung dengan FTP server,
maka client dapat men-download, meng-upload, merename,
men-delete, dll sesuai dengan permission yang diberikan oleh
FTP server.



¡ Untuk tujuan sharing data
¡ Untuk menyediakan indirect atau implicit  remote

computer
¡ Untuk menyediakan tempat penyimpanan bagi user
¡ Untuk menyediakan transfer data yang reliable dan

efisien



¡ Sebuah Klien FTP merupakan aplikasi yang dapat
mengeluarkan perintah-perintah FTP ke sebuah server FTP,

¡ Server FTP adalah sebuah Windows Service atau daemon
yang berjalan di atas sebuah komputer yang merespons
perintah-perintah dari sebuah klien FTP.

¡ Perintah-perintah FTP dapat digunakan untuk mengubah
direktori, mengubah modus transfer antara biner dan ASCII,
menggugah berkas komputer ke server FTP, serta
mengunduh berkas dari server FTP.





¡ Sebuah server FTP diakses dengan menggunakan Universal
Resource Identifier (URI) dengan menggunakan format
ftp://nameserver. Klien FTP dapat menghubungi server FTP
dengan membuka URI tersebut.

¡ FTP menggunakan protokol Transmission Control Protocol
(TCP) untuk komunikasi data antara klien dan server,
sehingga di antara kedua komponen tersebut akan dibuatlah
sebuah sesi komunikasi sebelum transfer data dimulai.



¡ Sebelum membuat koneksi, port TCP nomor 21 di sisi server
akan "mendengarkan" percobaan koneksi dari sebuah klien
FTP dan kemudian akan digunakan sebagai port pengatur
(control port) untuk
(1) membuat sebuah koneksi antara klien dan server,
(2) untuk mengizinkan klien untuk mengirimkan sebuah
perintah FTP kepada server dan juga
(3) mengembalikan respons server ke perintah tersebut.
Sekali koneksi kontrol telah dibuat, maka server akan mulai
membuka port TCP nomor 20 untuk membentuk sebuah
koneksi baru dengan klien untuk mentransfer data aktual
yang sedang dipertukarkan saat melakukan pengunduhan
dan penggugahan.



¡ FTP hanya menggunakan metode autentikasi standar, yakni
menggunakan username dan password enkripsi. Pengguna
terdaftar dapat menggunakan username dan password-nya
untuk mengakses, men-download, dan meng-upload berkas-
berkas yang ia kehendaki. Umumnya, para pengguna
terdaftar memiliki akses penuh terhadap beberapa direktori,
sehingga mereka dapat membuat berkas, membuat
direktori, dan bahkan menghapus berkas. Pengguna yang
belum terdaftar dapat juga menggunakan metode
anonymous login, yakni dengan menggunakan nama
pengguna anonymous dan password yang diisi dengan
menggunakan alamat e-mail.



¡ FTP sebenarnya cara yang tidak aman dalam mentransfer
suatu file karena file dikirimkan tanpa di-enkripsi terlebih
dahulu tetapi melalui clear text. Mode text yang dipakai
untuk transfer data adalah format ASCII atau format binary.

¡ Secara default, FTP menggunakan mode ASCII dalam transfer
data. Karena pengirimannya tanpa enkripsi, username,
password, data yang di transfer,
maupun perintah yang dikirim dapat di sniffing oleh orang
dengan menggunakan protocol analyzer (sniffer).

¡ Solusi yang digunakan adalah dengan menggunakan SFTP
(SSH FTP) yaitu FTP yang berbasis pada SSH atau
menggunakan FTPS (FTP over SSL) sehingga data yang dikirim
terlebih dahulu di enkripsi.



§ TurboFTP
§ Power tcp FTP
§ FileZila
§ Smart FTP
§ Starksoft STP


