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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Jaringan komputer telah memberikan kontribusi besar dalam merancang sebuah sistem terkomputerisasi yang terdistribusi. Saat ini banyak instansi pemerintahan maupun perusahaan yang memanfaatkan infrastruktur jaringan sebagai pendukung sistem organisasinya. Sebagai contoh misalnya suatu data tersentralisasi yang merupakan data perusahaan diletakkan pada suatu lokasi tertentu pada suatu server database, dan beberapa client komputer yang terletak jauh dari pusat data dapat mengakses data sentral tersebut dengan bantuan infrastruktur jaringan.
Pemanfaatan jaringan komputer dalam sistem terdistribusi ini telah memberikan sebuah efisiensi dan efektifitas dalam pendistribusian data serta sharing resource antar komputer di dalam jaringan tersebut. Oleh sebab itu pada tugas akhir ini dibangun sebuah aplikasi yang mampu melakukan manajemen file pada jaringan komputer lokal dengan memanfaatkan protokol TCP/IP. Protokol TCP/IP adalah protokol yang paling banyak digunakan masa sekarang ini pada jaringan komputer dan merupakan protokol standar untuk internet.
Kita telah mengetahui bahwa komputer membutuhkan Operating System (OS) agar bisa bekerja. OS itu sendiri adalah software. Untuk mengetik, printing, gambar, semua tugas komputasi membutuhkan software, termasuk juga berkomunikasi dengan komputer lain. Windows memiliki API (Application Programming Interface) untuk berkomunikasi melalui TCP/IP yang terkenal dengan nama Winsock API. Namun penggunaan API itu sendiri sudah cukup sulit. Bermain dengan API berarti sudah dekat urusannya dengan low-level. Windows tidak mengijinkan kita secara langsung mengakses low-level, namun Windows itu sendiri menyediakan API, yakni sekumpulan fungsi untuk mengakses low-level.
Microsoft mengerti kebutuhan para programmer dan membuat komponen ActiveX control yang bernama Winsock Control. untuk Visual Basic 6.0 disediakan Winsock Control 6.0. Fungsinya untuk mempermudah programmer untuk membuat software yang bisa berkomunikasi dengan komputer lain.





1.2	Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan maka masalah yang dirumuskan yaitu ”Bagaimana menganalisis, merancang dan mendesain sebuah sistem” yang dapat memanajemen file di dalam jaringan lokal secara remote sehingga dapat diterapkan dan diimplementasikan.

Ruang Lingkup
Dari pembuatan tugas akhir ini, untuk mengatasi permasalahan yang ada maka penyusun membatasi permasalahan sebagai berikut :
	Masing-masing komputer dapat bertindak sebagai client maupun server.
	Mampu melakukan proses download, upload, mengeksekusi remote file, menghapus remote file maupun remote folder dan mengetahui informasi remote file.
	Komputer yang bertindak sebagai server hanya dapat menangani satu client.
	Untuk dapat melakukan manajemen file, client harus telah terkoneksi dengan server.
	Sistem ini masih bekerja pada sistem operasi Microsoft Windows XP. Untuk sistem operasi Windows dibawah versi Windows XP maupun diatasnya, kinerja aplikasi ini belum dapat dijamin akan berjalan dengan baik


Tujuan
Tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk membangun sebuah sistem berbentuk perangkat lunak client/server yang berfungsi untuk memanajemen file secara remote pada jaringan komputer lokal.

