
ABSTRAK

Toplk Tugas AHrir ini adalah pembuatan perangkat lunak untr:k komunikasi
secara dua arah dengan meode client-senrr dengan menggunakan protokol-protokol
TCP/P. Tujuan tugas akhit ini adalah membuat seiumlah library png berfungsi
unnrk memudahkan komunikasi yang dilakulon. Ubrart4ibtarr1 ini dipakai dalam
proglarn client dan program s€nxt )'ang &buat Komunikasi yang dapat dilakukan
dengan dua arah ini sering jup disebut full dupla.

rcPnP Drcracd sui@ berisi protokol-prookol yang dapat dipakai untuk
rnelakukan komunikasi melalui jaringan komputer. TCPAP brilrrol szitc ini biasanya
diberikan bersama-sama dengan sistem operasi UNX. Sitem operasi UNIX yang
dipakai unruk pembuatan Trrgas Akhir ini mendukung BSD UNIX. Protokol jaringan
yang dipakai dalam pembuaan Tugas Aldrir ini adalah lrrrn'rl- hotmnl (I0 dan
protokol transportnya memakai TTansmission Conrol Pmtocol (TCP/.

Protokol trensport yang &yakai mernpunyai service yang adialle sehingga data
yang dikirim melalui protokol trarisport ini dijamin akan sampai di protokol transport
yang dituiu. Komunikasi yang dilakukan oleh protokol trdnsport inilah yang
menyebabkan komunikasi &pat dilakukan secara dua arah, sehingga prcs€s yang
dibuat &pat menerima dan nengirim data secara simultan. Selain itu, &trJata yang
dilewatlan melalui protokol aansport ini tidak dibaasi besamp. Protokol uansport
ini dikrtekan anutecthr<rriented karena komunikasi yang dilakukan oleh protokol
transport ini dilakukan seperti ha melakukan komunikasi melalui telepon. Jadi
hubungan harus dilalarkan terlebih dahulu. Setelah hubungan erjadi makn kedua
endpoinr dapat melakulan komunilasi.

Protokol jaringan ying &pahi dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah IP
karena TCPIP pmtocol suite hany.a mempunyai sebuah protokol jaringan yaitu IP png
mempunyai jenis komunikasi yang conflectionl€ss.

Komunikasi antara endlser dilakukan dengan mernakai metode dient-rcl,r.r,
yang memerlukan dua buah program unok rnelakukan komunikasi mdalui jaringan,
yaitu rnrr dan clienc &nrr akan merawarkan seruice-nya lnda nomor port protokol
yang dikenal dient, dan .ll-t yrrrg akan memina seruice yang dibetikan oleh se'nrr
tersebut Program client dan prcgram ren€r l'ang dibuat ini ahn mernakai libnary yang
telah dibuat sebelumnya unnrk mdal<rrl€n kornunikasi.

bbrary dan program komunikasi ini akan memalai socket yang telah
terhubung unnrk melewatkan setiap daa yang alran dikirim maupun ditetima- Sockzt
ini akan menyimpan alamat endpoint komunikasi terebuc BSD UNIX telah
menyediatan fungsi-fungsi dan deHarasideklarrsi yeng bisa &pakai unnrk membuet
sockzt ini dan melakukan komunikasi melaluinla.

Program komunilasi yang dibuat dalam Tugas Akhir ini akan mernakai
sebuah proses tunggal yang conq,rrrenl Jadi sebuah proses ahn menangani sejumlah
hubunsan.


