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WWSS__FFTTPP  LLEE  ––  SSuurrvviivvaall  GGuuiiddee  
WS_FTP LE adalah suatu program FTP (File Transfer Protocol) dari Ipswitch, Inc. untuk 
mentransfer data. WS_FTP LE (Limited Edition) adalah program freeware jika digunakan oleh 
students atau staff di bidang akademik. 
Untuk dapat menggunakan WS_FTP LE, seseorang harus mempunyai account di suatu server 
(terdaftar sebagai user di server tersebut). Atau jika server tersebut mendukung ‘guest’ maka 
siapapun dapat melakukan transaksi transfer file dari server tersebut. 
Untuk menggunakannya sangat mudah. Pertama anda harus mengetahui server FTP mana yang 
akan diakses. Misalnya adalah server lab S2 dimana IP address-nya adalah 10.14.1.100. Untuk 
mengaksesnya, klik tombol ‘Connect’. Disini akan muncul suatu window yang akan menanyakan 
Host Name / Address, user ID, dan password. Masukkan angka 10.14.1.100 pada isian Host Name. 
Dan masukkan user ID dan password anda seperti yang ada di label pada monitor anda. Kemudian 
klik OK. WS_FTP LE akan menyambungkan anda dengan account anda di server lab S2. Disini anda 
bisa mengirim (upload) data dari harddisk anda ke account anda atau menerima (download) data 
dari account anda ke harddisk anda. Setelah selesai, klik tombol ‘Close’. 
 

TTeellnneett  ––  SSuurrvviivvaall  GGuuiiddee  
Telnet adalah program yang telah terintegrasi (terinstall) pada OS Windows anda. Telnet 
digunakan untuk masuk ke account anda di suatu server dan melakukan aktivitas standar seakan-
akan anda bekerja langsung dengan server tersebut. Hal ini disebut remote console. Untuk 
memanggilnya, cukup ketik ‘Telnet’ di DOS Prompt dan ‘Enter’. Window Telnet akan keluar untuk 
menanyakan anda Host Name dari server yang akan diakses. Masukkkan angka 10.14.1.100 yang 
merupakan IP address dari server S2 dan klik ‘Connect’. Disini server akan menanyakan user name 
/ login anda dan kemudian password anda. 
Jika semuanya benar (user name dan password), maka anda dapat melakukan aktivitas di server 
anda seperti misalnya : 
Mail : memeriksa apakah ada e-mail untuk user tersebut 
Who : memeriksa siapa saja yg login ke server tersebut 
Finger : versi lengkap dari Who (detail list) 
Ping : memeriksa hubungan fisik dengan komputer lain berdasar IP address-nya 
Pine : membaca e-mail anda (tidak selalu terinstall di suatu server) 
 

WWiinnZZIIPP  ––  SSuurrvviivvaall  GGuuiiddee  
WinZIP adalah suatu program bantu dari Nico Mak Computing, Inc. untuk mengkompresi dan dekompresi 
data. WinZip adalah program shareware yang berarti setelah periode waktu tertentu  (evaluation periode), 
anda dianjurkan untuk membelinya. 
Untuk mengkompresi data : 
1. Pilih file-file yang akan dikompress (dengan bantuan Shift dan Ctrl). 
2. Kemudian klik kanan pada daerah yg diblok tersebut. Dari menu yang keluar, akan ada pilihan ‘Add to 

Zip’.  
3. Dengan memilihnya, WinZip akan langsung mengkompress file-file tersebut setelah kita berikan nama 

file untuk hasil kompresinya dan meng-klik tombol ‘Add’. 
Untuk mendekompress data : 
1. Double click suatu file ZIP 
2. WinZIP akan dipanggil untuk mendekompressnya.  
3. Kemudian klik tombol ‘Extract’ untuk mengekstraksi data-data didalamnya ke suatu folder tertentu. 


