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Pertemuan – 11 

 

Aplikasi Jaringan 

Komunikasi sistem dan data antar komputer Unix/Linux dengan PC Windows atau 

sebaliknya menggunakan aplikasi jaringan FTP, Telnet, Rexec, Rlogin, RSH dan 

program NFS (Network File System). 

1. File Transfer Protocol (FTP) 

FTP adalah protokol sekaligus program yang dapat digunakan untuk melakukan 

transfer file antar host atau melakukan operasi file sederhana pada host lain. FTP berjalan 

di atas protokol TCP, pemakai yang mengakses host melalui FTP harus melalui otentikasi 

login yang mengecek kombinasi nama pemakai dan password. 

 FTP terdiri atas komponen client FTP dan server FTP. Agar file-file pada sebuah host 

dapat diakses oleh pemakai, maka host tersebut harus menjalankan aplikasi yang 

berfungsi sebagai server FTP. Sedangkan pemakai yang mengakses file-file yang berada 

di host lain menjalankan program client FTP. Saat client FTP membuka koneksi ke server 

FTP, dibuat sebuah jalur logikal yang memungkinkan komponen FTP untuk saling 

berkomunikasi. Melalui jalur ini dapat melihat isi direktori, memanipulasi direktori, 

mengambil file ke host lokal atau mengirim file dari host lokal ke host remote. FTP 

Unix/Linux mengacu ke referensi model DOD pada Lapisan Process/Application. 

Sedangkan FTP PC Windows mengacu ke referensi model OSI  pada Lapisan 

Application. 
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Gambar: File Transfer Protocol (FTP). 



Lingkungan Kerja Jaringan, Pertemuan-11 by Tri Ahmad. Page 2 

 

2. Telecommunication Network (Telnet) 

Telnet adalah program yang memungkinkan akses terminal secara remote melalui 

sebuah jaringan. Arsitektur Telnet yang terdiri atas komponen server Telnet dan client 

Telnet. Selain Unix dan Linux, keluarga Windows mulai dari versi Windows 2000 keatas 

juga menyediakan fasilitas server Telnet, sedangkan client Telnet terdapat pada hampir 

semua sistem operasi yang ada saat ini. 

 Pemakai memulai sesi Telnet dengan menjalankan client Telnet dan melakukan logon 

ke server Telnet. Server Telnet menerima input yang berupa ketikan keyboard dari client 

Telnet dan meneruskannya ke virtual terminal yang selanjutnya berinteraksi dengan 

proses lain pada host. Server Telnet juga menerima data tampilan layar yang diteruskan 

ke virtual terminal dan mengkomunikasikannya ke client Telnet. Sehingga dari sisi 

pemakai, seolah-olah melakukan sesi terminal pada komputer lokal, sementara host 

remote berpandangan bahwa ia berinteraksi dengan terminal lokal. Virtual terminal 

Telnet berbasis pada emulasi dari beberapa model terminal berbasis teks, seperti: vt100, 

vt110, vt220, hp, wyse dan sebagainya. Telnet  Unix dan Linux mengacu ke referensi 

model DOD pada Lapisan Process/ Application. Sedangkan Telnet PC Windows 

mengacu ke referensi model OSI pada Lapisan Session. 
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Telecommunication Network (Telnet). 

 

3. Remote Shell (RSH) 
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Prinsip kerja RSH mirip dengan prinsip kerja Telnet, yaitu memungkinkan kita 

mengeksekusi program yang ada di komputer lain. Bedanya, pada RSH tidak diperlukan 

proses login untuk dapat mengakses layanan RSH dari client RSH. 

 Untuk alasan keamanan, layanan ini sebaiknya ditutup dan tidak digunakan jika kita 

menginginkan sistem jaringan dengan tingkat keamanan tinggi. RSH Unix dan Linux 

mengacu ke referensi model DOD pada Lapisan Process/Application. Sedangkan RSH 

PC Windows mengacu ke referensi model OSI pada Lapisan Session. 

 

4. Network File System (NFS) 

Sistem operasi Unix / Linux menggunakan metode pemakaian data bersama yang 

disebut dengan NFS (Network File System), yang memberikan kemampuan setara 

dengan layanan file and printer  sharing pada windows networking. 

NFS memungkinkan untuk memakai komputer dengan kapasitas disk drive sangat 

sedikit untuk menjalankan aplikasi yang memerlukan data atau kapasitas disk drive yang 

besar. Caranya yaitu dengan melakukan mengaitkan (mounting) direktori yang berada 

pada server atau workstation lain ke dalam workstation kita, sehingga seolah-olah 

direktori tersebut adalah direktori lokal di workstation kita. Layanan NFS ini biasa 

digunakan sebagai home direktori, tempat penyimpanan database, direktori public, server 

untuk melayani diskless workstation dan sebagainya. NFS Unix / Linux mengacu ke 

referensi model DOD pada Lapisan Process/Application. Sedangkan NFS PC Windows 

mengacu ke referensi model OSI pada Lapisan Application. 
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Network File System (NFS). 

 


