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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1. Kesimpulan 

 Kesimpulan yang didapat dari pembangunan aplikasi 

penyalinan file image virtual machine secara otomatis 

dengan menggunakan pemrograman soket ini adalah: 

1. Penyalinan file image virtual machine dari 

komputer server ke komputer client dapat dilakukan 

dengan menggunakan pemrograman soket. Setiap 

client akan membentuk koneksi pada server dan 

server akan langsung menyalin file image ke client 

yang terhubung dengannnya. 

2. Penyalinan file image virtual machine dari 

komputer ke komputer secara peer-to-peer dapat 

dilakukan dengan menggunakan pemrograman soket, 

dengan membentuk 2 buah soket pada komputer. Soket 

pertama bertindak sebagai server soket untuk 

menangani penyalinan file ke komputer client lain 

dan soket kedua sebagai client soket untuk 

melakukan komunikasi dengan komputer server. 

3. Komputer server dapat mematikan komputer client 

dengan mengirimkan perintah shut down ke client, 

sehingga client melaksanakan perintah tersebut 

untuk mematikan komputer. Pengiriman pesan 

dilakukan dengan menggunakan soket. 

V.2. Saran 

 Saran yang dapat diberikan berdasarkan analisa dan 

pembuatan laporan ini adalah : 
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Penyalinan file yang dilakukan secara peer-to-peer 

masih dapat dikembangkan lagi menjadi lebih 

fleksibel. Misalnya image_copier yang telah 

selesai menyalin 1 file dari image_copier yang 

telah selesai menyalin file pertama, maka 

image_copier tersebut dapat mencari image_copier 

lain untuk menyalin file kedua jika image_copier 

yang sebelumnya belum selesai menyalin file kedua.  
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