
ABSTRAX,

Yang neniadi latar belakanEf pemilihan judul Tugas Akhir ini adalah
pengatanan sebagai penEtr$nvPeuakai koeuter sering nelalorkan hal ini'
yaitu nenyalin data (file) dari satu ko4ruter ke ko@uter yang lain.
Apabila tidak me,niliki iaringan koputer alias kowuter-k@)uter yang ada
berdiri sendiri ( stand aldre) naka cara yang dilakukan adalah secara
nanual yaitu data disalin dulu ke disket baru kenudian disalin ke hard
disk kc|'@uter tujuan. Bila diperhatikan cara ini akan sanllat rerePotkan
dan nenyita banyak waktu, oleh karena itu tidul ide untuk nengtulbungktn
dua k@>uter secara lanElsr.rng . Ma 2 cara yEngi bisa dipakai tanPa nenarxh
peralatan tatrbahan pada koryuter, pertana nelalui Port serial dan kedua
nelalui port paralel Cara yand kedua dipilih seballai obyek penelitian
dalan Tugas Akhir ini, dengan pertimbanftan batma pengirinan data nelalui
port paralel lebih cepat bila dibandjn€kan dengan [enakai port serial,
sebab nelalui port paraleL data dapat dikiri.n tiap byte (8 bit) untuk
setiap kali pengirinan, sedangksn nelalui port serial data dikitfur tiap
bit untuk setiap kali perutirinan.

Pemakaian port Paralel untuk kom:nikasi data pada dasarnya tidak
lazin dilakukan, karena port paraLel Pada hakikatnya didisain sebaxlai
interface yang nenElubungkan terninal koquter dendEn peralatan pencetak.
Dari pernyataan ini dapat diketatrui batma Penelitian ini akan neniadi
nenarik untuk dikaj i lebih nendalan, berilort zula dengan Pernasalahan
lainnm yang nenyertai keberadaan port paralel sebaliai peralatan
konrnikasi data, seperti: tetbataslya infornasi tentang Penakaian port
paralel untuk komnikasi data dan pemilihan nodel Protokol dalam
perancanllan perangkat lunak yang harus disesr:aikan dengan sifat nediun
dari port paralel. Yang dinaksrd sifat nediun di sjni adalah ienis
kou:nikasi data yang nelalui ran€lkaian port Paralel. Rarulkaian port
paralel mrngkin tre[iliki karakteristik rarutkaian haif-dupfex.

Tugas Akhir jni nenbahas penakaian port Paralel untuk kon:nikasi
data. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berilnat:

1. llemanfaatkan port paralel untuk kon:nikasi data denEEn
nencrfolkan segi kecepatannya yanff tinEBi.

2. l,lerancEng perangikat lunak terapan yang nenghubungkEn dua
koq>r:ter untuk proses pertukaran data.

Ada beberapa netcde yang dipeEunakan dalan pe,nzusunan Tulfas Akhir
ini. Untuk perpindahan data nelalui File ?ratzsfer Protocof d ipakai netode
Si-wiex Ptotocol for a Noisy Clnnnel seba€ai protokolnya. Untuk nelacak
kesalahan data selana proses per?indahan data dipakai netode enor Parity
checkiry!, yanEFana untuk data tunggal dipakai Yertical Rdundmcy Clzecks
(VRCs) dan nntuk data najemk dipalai Lotlgitudinai Rdtndancy Check
(LRC) yang diiqrlerentasikan ke dalan be,ntuk natrik 2 dinensi.

Inplenentasi dari TuEgas Akhir irti berupa sebuah Perangkat lunak
yanEl nemberikan fasilitas pen€laksesan file dan direktori antara 2
terninal kory)uter yang sdah ditubungkan secara fisik nelalui Port
paralel. Fasilitas untuk pengalsesan file tranrl dibcrikan meLiputi:
nenyalin file, Eenghapus file dan nenElanti nana file. Untuk pengaksesan
direktori nelizuti: nenbuat direktori, nen€lhapus direktori, pindah
direktori dan renyalin isi sebuah direktori.


