
BAB 3 TEORI

3.1 FTP

 Tujuan dari FTP (File Transfer Protocol) adalah untuk mempromosikan

berbagi file (program komputer dan/atau data), untuk mendorong penggunaan tak

langsung atau implisit (melalui program) dari komputer remote, untuk melindungi

pengguna  dari  variasi  dalam  sistem  penyimpanan  file antar  host,  dan  untuk

melakukan transfer data andal dan efisien. Meski pun digunakan secara langsung

oleh  pengguna  di  terminal,  FTP  dirancang  terutama  untuk  digunakan  oleh

program.

Gambar 3.1  Model FTP (Postel, J., 1985)
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catatan:

• sambungan data dapat digunakan di kedua arah

• sambungan data tidak perlu ada sepanjang waktu. 

 Dengan definisi  tersebut,  model layanan FTP dapat digambarkan dalam

diagram  Gambar  3.3.  Dalam  model  yang  digambarkan  dalam  Gambar  3.3,

interpreter user-protocol memulai  koneksi  kontrol.  Koneksi  kontrol  mengikuti

protokol Telnet. Pada inisiasi pengguna, perintah FTP standar dihasilkan user-PI

dan dikirim ke proses server melalui koneksi kontrol. (Pengguna dapat membuat

sambungan kontrol langsung ke  server-FTP dan menghasilkan perintah standar

FTP mandiri, melewati proses  user-FTP.). Balasan standar dikirim  server-PI ke

user-PI melalui koneksi kontrol dalam bentuk tanggapan perintah. 

 Perintah FTP menentukan parameter untuk koneksi data (port data, modus

transfer, jenis representasi dan. struktur) dan sifat operasi sistem file (menyimpan,

mengambil,  menambah,  menghapus  dan  sebagainya).  User-DTP  atau

rancangannya  harus  "mendengarkan"  pada  port data  tertentu.  Server memulai

koneksi  data  dan transfer  data  sesuai  dengan parameter  tertentu.  Perlu  dicatat

bahwa  port data  tidak  perlu  di  host yang  sama  yang  memulai  perintah  FTP

melalui koneksi kontrol, tetapi pengguna atau proses user-FTP harus memastikan

"mendengarkan" pada port data tertentu. Seharusnya juga dicatat bahwa koneksi

data dapat digunakan untuk mengirim dan menerima secara simultan.
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 Dalam situasi lain pengguna mungkin ingin melakukan transfer file antara

dua  host,  meski  pun  salah  satu  merupakan  host lokal.  Pengguna  memasang

koneksi kontrol untuk kedua server dan kemudian mengatur untuk koneksi data di

antara dua server tersebut. Dengan cara ini, kontrol informasi akan diteruskan ke

user-PI tetapi data ditransfer antara proses transfer data server. Berikut ini adalah

model interaksi server-server. 

Gambar 3.2  Interaksi Server-Server (Postel, J., 1985)

 Protokol meminta syarat bahwa koneksi kontrol terbuka selama transfer

data  sedang berlangsung.  Ini  adalah tanggung jawab pengguna untuk meminta

penutupan koneksi kontrol ketika selesai menggunakan layanan FTP, sementara

itu adalah  server yang mengambil tindakan.  Server dapat membatalkan transfer

data jika koneksi kontrol ditutup tanpa perintah. 

3.2 Server

 Dalam jaringan komputer,  server adalah komputer yang dirancang untuk
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memproses permintaan dan mengirimkan data ke komputer lain melalui jaringan

lokal  atau  Internet.  Server jaringan  biasanya  dikonfigurasi  dengan  pemroses,

memori dan kapasitas penyimpanan tambahan untuk menangani beban permintaan

klien. (Bradley, M., 2015)

3.2.1 Server FTP

 Untuk jaringan komputer, proses transfer file salah satunya dapat ditangani

melalui  protokol  FTP.  Supaya  dapat  melakukan  proses  transfer  file dengan

protokol FTP, user harus masuk pada suatu server melalui proses autentikasi yang

biasanya menggunakan nama user dan password tertentu. Setelah berhasil masuk

pada sistem server, yang dapat dilakukan tidak hanya sekadar transfer  file tetapi

dapat melakukan aktivitas lain yang diizinkan oleh protokol FTP seperti membuat

direktori,  menghapus  direktori,  menghapus  file,  mengirim  file,  unduh file dan

sebagainya tergantung izin yang diberikan.

 Yang  diperlukan  untuk  proses  transfer  file melalui  protokol  FTP,  bagi

server yang harus memberikan layanan adalah program  server FTP, sedangkan

bagi klien yang akan melakukan koneksi adalah program klien FTP. Server FTP

adalah program yang dapat melayani permintaan koneksi melalui protokol FTP.

Klien  FTP  adalah  program  yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan  koneksi

melalui  protokol FTP. Salah satu program untuk  Server FTP adalah ProFTPD.

Untuk aplikasi klien FTP variasinya cukup banyak baik yang mode teks maupun
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mode grafis seperti gFTP.

3.2.2 ProFTPD

 ProFTPD (Professional  FTP Daemon)  merupakan  program  server FTP

yang  dibuat  untuk beberapa  varian  Unix  termasuk  juga  Linux.  Kode program

untuk  ProFTPD  dapat  diperoleh  dari  situs  http://www.proftpd.org  dan  dapat

didownload dari situs tersebut. Dari situs tersebut dapat diperoleh versi terbaru

ProFTPD dan dapat dikompilasi dengan mudah. 

 Program  ProFTPD  dikemas  dalam  paket  proftpd.  Paket  proftpd  berisi

semua program yang diperlukan untuk menjalankan dan mengelola  server FTP

seperti proftpd, ftpshut, ftpcount, ftptop dan ftpwho. Program utama yang dikemas

dalam paket tersebut adalah proftpd (proftp  daemon) yang merupakan program

yang  berlaku  sebagai  server FTP.  Selain  itu  juga  sudah disediakan  file  untuk

konfigurasi dasar proftpd, sehingga bisa langsung dijalankan secara mudah.

 ProFTPD  dibuat  sedemikian,  sehingga  mudah  untuk  dikonfigurasi.

Konfigurasi ProFTPD diatur dalam dua file yaitu proftpd.conf dan ftpusers yang

keduanya  berada  di  bawah  direktori  /etc. File  proftpd.conf  berisi  pengaturan

konfigurasi  untuk jalannya  daemon proftpd,  sedangkan  file ftpusers  digunakan

untuk  mencatat  semua  user yang  tidak  boleh  digunakan  untuk  login melalui

perangkat lunak klien FTP.

 Secara  default file konfigurasi  /etc/proftpd.conf  sudah  disediakan  dan
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dapat  digunakan  sebagai  konfigurasi  untuk  menjalankan  daemon proftpd.

Konfigurasi penting dalam file proftpd.conf dituliskan pada paragraf berikut ini.

• ServerName: menentukan nama  server yang digunakan. Nama ini dapat

berupa keterangan yang dibatasi oleh tanda petik ganda dan akan muncul

pada saat user masuk dalam server FTP.

• ServerType:  menentukan  tipe  server yang  digunakan.  Pengarah

ServerType  dapat  mempunyai  dua  kemungkinan  nilai  yaitu  standalone

yang  mana  daemon proftpd  dijalankan  secara  mandiri  atau  inetd  yang

mana daemon proftpd dijalankan dari program super server xinetd.

• DefaultServer:  mengendalikan konfigurasi  server yang digunakan ketika

suatu koneksi ditujukan untuk suatu alamat IP tertentu yang bukan alamat

IP primer dan alamat IP virtual host. Jika bernilai on, maka semua layanan

FTP menggunakan konfigurasi server default.

• AllowStoreRestart:  mengizinkan atau menolak  resume terhadap transfer

file ke server (unggah). Jika pengarah ini bernilai on, maka resume upload

file diizinkan.

• Port: menentukan nomor port yang digunakan untuk koneksi FTP. Secara

default bernilai 21.

• Umask:  menentukan  mask  default pada  saat  user membuat  file atau

direktori pada server.

• MaxInstances:  menentukan jumlah proses  anak (thread)  yang  diizinkan
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untuk  dibuat.  pengarah  ini  akan  menentukan  jumlah  user yang  dapat

masuk melalui koneksi FTP dari klien. Pengarah ini hanya berlaku apabila

daemon proftpd  dijalankan  dengan  mode  standalone.  Jika  dijalankan

dengan mode inetd, maka pengaturan ini harus dilakukan dari xinetd.

• AllowOverwrite:  mengatur  apakah  file yang  sudah ada  diizinkan  untuk

ditimpa dengan file yang ditransfer.

• PersistentPasswd: menentukan bagaimana cara daemon proftpd menangani

autentikasi.  Jika bernilai on, maka  daemon proftpd akan berusaha untuk

membuka file /etc/passwd dan /etc/group.

3.3 Wput

 Wput adalah utilitas gratis  yang mampu  mengunggah file ke ftp-server.

Wput berkemampuan non-interaktif dan latar belakang. Hal ini dapat mengunggah

file atau  seluruh  direktori  dan  dimaksudkan  untuk  menjadi  klien  yang  bagus

bahkan untuk koneksi yang tidak stabil dan karena itu wput akan mencoba untuk

mengunggah ulang file, jika koneksi putus.(Fritsch, H. , 2014)

 Wput  mendukung  fitur  melanjutkan,  sehingga  secara  otomatis  terus

mengunggah dari  titik  di  mana  unggah sebelumnya  berhenti,  yang  berarti

pengguna dapat mematikan Wput kapan saja dan akan (jika  server FTP  remote

mendukung,  yang  paling  mungkin  terjadi)  menyelesaikan  unggah  file secara

parsial. (Fritsch, H. , 2014)
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 Wput mendukung koneksi melalui proxy, yang memungkinkan pengguna

untuk menggunakannya dalam lingkungan yang hanya dapat mengakses Internet

melalui  proxy  atau  untuk  menyediakan  anonimitas  dengan  menyembunyikan

alamat IP pengguna ke  server. Untuk proxy SOCKSv5, Wput mendukung juga

modus mendengarkan, memungkinkan pengguna untuk menggunakan  port-mode

FTP  melalui  proxy.  Fitur  ini  berguna  apabila  FTP  jauh  berada  di  belakang

Firewall atau Gateway. (Fritsch, H. , 2014)

 Wput mendukung  timestamping, sehingga akan (dalam kasus yang ideal

dan jika  timestamping diaktifkan) hanya  mengunggah file, yang lebih baru dari

file remote.

 Tingkat  unggah Wput  dapat  dibatasi,  sehingga  Wput  tidak  akan

menghabiskan semua bandwidth yang tersedia. Wput pertama membaca URL dari

baris perintah, dan asosiasi file pertama dengan URL pertama, file kedua dengan

URL kedua an seterusnya, kemudian mengirimkan kombinasi berkas /URL yang

sudah  lengkap.  Dalam situasi  yang  mana  lebih  dari  satu  URL dari  file yang

ditentukan, Wput mencoba menebak nama file lokal dari URL. Setelah itu, Wput

menggunakan --input file (jika ada) dan membaca URL menggunakan skema yang

sama.  Jika ada masih tersisa  file,  tetapi  tidak ada URL yang ditetapkan,  Wput

menggunakan URL terakhir yang diketahui untuk masing-masing file.

 Jadi pengguna dapat menentukan misalnya satu URL dan membaca semua

nama  file dari  sebuah  file.  Bisa  juga  digunakan  Wput  *  txt  ftp://host,  untuk
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mentransfer semua * txt-file. Supaya  aman,  dianjurkan  untuk  memasok  file

sebelum URL.

 Jika Wput memiliki  URL tanpa nama  file yang  sesuai,  Wput mencoba

menebak lokasi file pada lokal. misalnya pengguna menggunakan perintah Wput

ftp://host/direktori/path/file  Wput akan melihat  keluar  untuk /direktori/path/file.

Jika  tidak  ditemukan,  Wput  mencari  ./directory/path/file,  ./path/file  dan  ./file.

(Fritsch, H. , 2014)

 Suatu  fitur  Wput  yang  sangat  bermanfaat  dalam  penelitian  ini  adalah

kemampuannya  untuk menampilkan  informasi  kecepatan  unggah ketika  proses

transferfile sudah selesai. Informasi kecepatan unggah ditampilkan baris terakhir.

Pengguna dapat mengambil informasi ini secara terprogram menggunakan sekrip

Bash  pada  sistem  operasi  Linux.  Contoh  tampilan  informasi  ketika  Wput

melakukan proses unggah ditampilkan dalam Gambar 3.3.

Gambar 3.3  Tampilan Wput

 Pada  Gambar  3.3  ditampilkan  kecepatan  unggah file sebesar  6,4  M/s
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(MegaByte/detik).  Beberapa  tampilan  dimodifikasi  untuk  keamanan,  terutama

username dan password.

3.4 Wget

 GNU Wget  adalah  utilitas  gratis  untuk  diunduh non-interaktif  file dari

Web, mendukung protokol HTTP, HTTPS dan FTP serta pengambilan melalui

proxy HTTP. (Niksic, H., 2014)

 Wget adalah non-interaktif, yang berarti bahwa Wget dapat bekerja di latar

belakang,  sementara  pengguna  tidak  login.  Hal  ini  memungkinkan  pengguna

untuk  memulai  pengambilan  suatu  dan  memutuskan  sambungan  dari  sistem,

membiarkan Wget menyelesaikan pekerjaan. (Niksic, H., 2014)

 Sebaliknya,  sebagian  besar  browser  Web  memerlukan  kehadiran  peran

pengguna,  yang  dapat  menjadi  penghalang  besar  ketika  melakukan  transfer

banyak data. Wget dapat mengikuti link pada halaman HTML, XHTML, dan CSS

untuk membuat versi lokal itus web jarak jauh, sepenuhnya menciptakan struktur

direktori  dari  situs  asli.  Hal  ini  kadang-kadang  disebut  sebagai  recursive

downloading. Wget dapat diarahkan untuk mengubah link dalam unduh file untuk

menunjuk pada file lokal, untuk dilihat secara offline. (Niksic, H., 2014)

 Wget  telah  dirancang untuk ketahanan melalui  koneksi  jaringan lambat

atau tidak stabil jika  unduh gagal karena masalah jaringan, akan terus mencoba

kembali sampai seluruh file diambil. Jika server mendukung regetting, Wget akan
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memberi instruksi kepada server untuk melanjutkan unduh.

 Suatu  fitur  Wget  yang  sangat  bermanfaat  dalam  penelitian  ini  adalah

kemampuannya  untuk  menampilkan  informasi  kecepatan  unduh ketika  proses

transfer  file sudah selesai. Informasi kecepatan  unduh ditampilkan baris terakhir

dalam  tanda  kurung  ().  Pengguna  dapat  mengambil  informasi  ini  secara

terprogram  menggunakan  sekrip  Bash  pada  sistem  operasi  Linux.  Tampilan

informasi ketika Wget melakukan proses unduh ditunjukkan pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4  Tampilan Wget

 Pada Gambar 3.4 ditampilkan kecepatan  unduh file yang dicapai adalah

sebesar 48,4 MB/s (MegaByte/detik).  Beberapa tampilan  disembunyikan untuk

keamanan, terutama username dan password.


