
A I S Y A T U L K A R I M A



STANDAR KOMPETENSI
 Pada akhir semester, mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan dan

menganalisa sistem jaringan komputer

 Mengimplementasikan FTP
 Mengimplementasikan telnet
 Mengimplementasikan SSH
 Mengimplementasikan Remote Desktop
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REMOTE ACCESS

 Remote Access Server (RAS) merupakan gateway yang
digunakan untuk mengakses Server yang terdapat pada
domain tertentu yang berada dibelakang RAS tersebut dengan
menggunakan akses jaringan telepon Public Switch Telephone
Network (PSTN) atau merupakan salah satu mekanisme yang
memungkinkan kita untuk menjalankan perintah dari mesin
lain (Komputer lain).



FTP

 FTP (File Transfer Protocol) adalah sebuah protokol Internet yang
berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk
pentransferan berkas (file) komputer antar mesin-mesin dalam
sebuah internetwork.
 FTP merupakan salah satu protokol Internet yang paling awal

dikembangkan, dan masih digunakan hingga saat ini untuk
melakukan pengunduhan (download) dan pengunggahan (upload)
file-file komputer antara klien FTP dan server FTP
 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.



TELNET

 Sebuah protokol jaringan yang digunakan di koneksi Internet atau
Local Area Network atau aplikasi remote login Internet.
 Telnet menggunakan 2 program, yang satu adalah client (telnet)

dan server (telnet).
 Yang terjadi adalah ada dua program yang berjalan, yaitu software

client yang dijalankan pada komputer yang meminta pelayanan
tersebut dan software server yang dijalankan oleh komputer
yang menghasilkan pelayanan tadi.



TELNET

 Tugas client (telnet)
Membuat koneksi network TCP (Transfer Control Protocol)

dengan server.
Menerima inputan dari user
Menformat kembali inputan dari user kemudian mengubah

dalam bentuk format standard dan dikirim ke server.
Menerima output dari server dalam format standard.
Mengubah format output tadi untuk ditampilkan pada layar.



TELNET

 Tugas dari server (telnet) :
Menginformasikan software jaringan bahwa komputer itu siap

menerima koneksi.
Menunggu permintaan dalam bentuk format standard.
Melaksanakan permintaan tersebut.
Mengirim kembali hasil ke client dalam bentuk format standard.
Menunggu permintaan selanjutnya



SSH – SECURE SHELL

 SSH memberikan alternatif yang secure terhadap remote session
tradisional dan file transfer protocol seperti telnet dan relogin.

 Protokol SSH mendukung otentikasi terhadap remote host, yang
dengan demikian meminimalkan ancaman pemalsuan identitas
client lewat IP address spoofing maupun manipulasi DNS.

 SSH mendukung beberapa protocol enkripsi secret key untuk
membantu memastikan privacy dari keseluruhan
komunikasi, yang dimulai dengan username/password awal



SSH – SECURE SHELL



SSH – SECURE SHELL

 Kegunaan SSH :

 SSH dirancang untuk menggantikan protokol telnet dan FTP.
 SSH merupakan produk serbaguna yang dirancang untuk

melakukan banyak hal, yang kebanyakan berupa penciptaan
tunnel antar host.
Dua hal penting SSH adalah console login (menggantikan telnet)

dan secure filetransfer (menggantikan FTP).
 SSH juga memperoleh kemampuan membentuk source tunnel

untuk melewatkan HTTP,FTP,POP3, dan apapun lainnya melalui
SSH tunel.



REMOTE DESKTOP

 Remote Desktop adalah suatu aplikasi dari sistem operasi yang
berguna untuk mengendalikan komputer satu dengan komputer
lainya.

 Remote Desktop digunakan untuk mengendalikan sebuah
komputer beserta aplikasi desktop dan resource-nya dengan
menggunakan komputer lain yang terhubung melalui jaringan.



REMOTE DESKTOP

 Dengan menggunakan Remote Desktop akan dapat mengakses
komputer dengan menggunakan perangkat komputer yang lain

 Dengan Remote dekstop akan dapat terhubung dengan komputer
lainya. Seperti mengakses program – program file dan resource
mengambil dan menyalin file di jaringan seolah benar-benar
berada di depan komputer tersebut.
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