Oct. 8, 2011

Pengantar Pemrograman Multimedia

Produksi Konten Multimedia
Memproduksi content Text, Image, Grafik, Audio, Video & Animasi

 Teks
Jenis-jenis Teks
1. Plain Text (Unformatted Text)
- Teks adalah data dalam bentuk karakter.
- Teks dalam hal ini adalah kode ASCII (American Standard Code for Information
Interchange) dan ASCII extension seperti UNICODE murni. Tiap-tiap karakter
direpresentasikan oleh 7 bit “binary digit” (desimal = 0-127).
M = 1001101
N = 1001110
- Contoh plain text adalah pada saat kita mengetik dengan menggunakan notepad (.txt).
- Plain Text berjenis MIME text/plain.
- Teks file tidak terenkrispsi, tidak mengandung embedded information, seperti
informasi font, tidak mengandung link, dan inline-image.
- Terdapat perbedaan antara format plain text di Windows dan UNIX. Di Windows,
akhir baris ditandai dengan Carriage Return/CR + Line Feed/LF (\13\10) sedangkan
di UNIX ditandai dengan Line Feed/LF (\10) saja.
ASCII

ASCII berdasarkan English Alphabet. Dipublikasikan pada tahun 1967 dan diupdate
tahun 1986. Terdiri dari 95 (32-space, 33-126) karakter yang printable dan 32 (0-31)
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karakter non-printable/control character.
2. Formatted Text (Rich Text Format)
-

Serangkaian karakter format yang telah didefinisikan. Contoh rich text adalah pada
saat kita mengetik dengan menggunakan Wordpad (.rtf).

-

Pada Wordpad plain teks telah diformat sedemikian rupa dengan
menggunakan
aturan
(tag/tanda)
tertentu
sehingga
teks
tersebut
dapat dibold, italics, underline, diwarna, diganti font, dan lain-lain.
The quick brown fox jump over a lazy dog (pangram) Lorem ipsum Cicero's
IN Catilinam (greeking)
Contoh dokumen RTF:
{\rtf
Hello!\par
This
}

is

some {\b

bold}

text.\par

Yang akan diterjemahkan dan ditampikan sebagai berikut:
Hello!
This is some bold text.
Backslash merupakan “RTF start control code”. \par berarti newline, \b
berarti bold, dan { } digunakan untuk grouping.
- Terdapat 2 jenis formated text, yaitu bitmapped fonts dan outline fonts.
Cara penulisan Bitmapped Font (Raster Font)
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Cara penulisan Outline Font, contoh: PostScript dan TrueType

3. Hypertext
- Diperkenalkan oleh Ted Nelson (1965)
- Hypertext adalah teks yang memiliki fasilitas linking.
Contoh hypertext :
HTML : Hypertext Markup Language
XML

: eXtensible Markup Language

HTML
Merupakan standard bahasa yang digunakan untuk menampilkan
document web. Yang bisa kita lakukan dengan HTML yaitu:
 Mengontrol tampilan dari web page dan contentnya.
 Mempublikasikan document secara online sehingga bisa di akses dari
seluruh dunia.
 Membuat online form yang bisa di gunakan untuk menangani pendaftaran,
transaksi secara online.
 Menambahkan object-object seperti image, audio, video dan juga java applet dalam
document HTML.
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 Mendukung link
(sebuah hubungan dari satu dokumen ke dokumen
lain)
antar
dokumen.
Link
pada
umunya
berwarna
biru,
dan jika sudah pernah diklik berwarna ungu.
XML
Keunggulan dan keuntungan dari XML adalah:
-

Simple, karena
sederhana.

XML

tidak

serumit

- Intelligence,
karena
XML
komplesitas markup bertingkat-tingkat.

HTML,

mampu

strukturnya
menangani

jelas,

dan

berbagai

- Portable, karena memisahkan data dan presentasi
- Fast, pencarian data cepat
- Extensible, dapat ditukar/digabung dengan dokumen XML lain.
- Linking, XML dapat melakukan linking yang lebih baik daripada HTML,
bahkan dapat melink satu atau lebih poin dari dalam maupun luar data.
- Maintenance, XML mudah untuk diatur dan dipelihara, karena
hanya berupa data, stylesheet dan link terpisah dari XML.

 Image/Gambar
Gambar (image) merupakan suatu representasi spatial dari suatu obyek, dalam
pandangan 2D atau 3D.
Menurut wikipedia.org: image/picture is an artifact that reproduces the likeness of
some subject—usually a physical object or a person. Gambar 2 dimensi bisa berasal dari:
kamera, kaca, lensa, teleskop.
Gambar digital merupakan suatu fungsi dengan nilai-nilai yang berupa intensitas
cahaya pada tiap-tiap titik pada bidang yang telah diquantisasikan (diambil
sampelnya pada interval diskrit).
Titik dimana suatu gambar di-sampling disebut picture element (pixel).
Nilai intensitas warna pada suatu pixel disebut gray scale level.
1 bit

→ binary-valued image (0 - 1)

8 bits

→ gray level (0 - 255)

16 bits

→ high color (216)
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24 bits

→ 224 true color

32 bits

→ true color (232)

Format gambar digital memiliki 2 parameter:
- spatial resolutionpixels X pixels
- color encoding bits / pixel
Misal: terdapat gambar berukuran 100 pixels x 100 pixels dengan color encoding
24 bits dengan R=8bits, G=8bits, B=8bits per pixel, maka color encoding akan
mampu mewakili 0 .. 16.777.215 (mewakili 16 juta warna), dan ruang disk yang
dibutuhkan = 100 * 100 * 3 byte (karena RGB) = 30.000 bytes = 30KB atau 100 * 100 *
24bits = 240000bits
Tabel resolusi display dan kebutuhan memory

Jika suatu gambar disimpan maka yang disimpan adalah array 2D dimana masingmasing merepresentasikan data yang berhubungan dengan pixel tersebut. Array[x,y] =
warna pixel
Setiap pixel dapat mempunyai informasi tambahan yang berhubungan dengan
pixel tersebut. Masing-masing gambar juga memiliki informasi tambahan seperti
lebar X panjang gambar, kedalaman gambar, pembuat, dll.
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Bitmap (BMP)
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File Header

Image Header

BITMAPCOREHEADER
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Color Palette
RGBQUAD STRUCTURE

RGBTRIPLE STRUCTURE

 Grafik / (Graphics )
Wikipedia.org:
Graphics are visual presentations on some surface such as a wall, canvas, computer
screen, paper or stone to inform, illustrate or entertain.
Ada 2 jenis grafik:
1. Raster: dimana setiap pixel didefinisikan secara terpisah.
2. Vector:
dimana
formula
matematika
digunakan
untuk
menggambar
graphics primitives (garis, kotak, lingkaran,elips, dll) dan menggunakan
attributnya.
Gambar vektor
biasanya berukuran lebih kecil,
gambar
tidak pecah, semua manipulasi dilakukan melalui rumus.
Grafik tidak hanya terdiri dari gambar-gambar statis. Grafik tersebut dapat
dimanipulasi secara dinamis :
- motion dynamics obyek / background bergerak
- update dynamics obyek berubah bentuk, warna, dll.
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TRANSMISI GAMBAR
Gambar digital ditransmisikan kepada penerima melalui jaringan komputer. Persyaratan
jaringan untuk transmisi gambar :
1. Jaringan dapat mengakomodasi transportasi data dengan ukuran besar
2. Transmisi gambar memerlukan transportasi yang reliable
3. Tidak bersifat time dependent (berbeda dengan transmisi audio/video)
Ukuran gambar bergantung pada format representasi gambar yang dipergunakan
untuk transmisi.
Transmisi berdasar format representasi gambar :
1. Raw image data transmission
 Gambar di-generate melalui video digitizer dan ditransmisikan dalam
format digital dari video digitizer.
 Kapasitas transmisi = spatial resolution * pixel quantization
Contoh :
Gambar dengan resolusi 640 x 480 pixel dengan pixel quantization 8 bit per pixel.
Maka untuk transmisi diperlukan 307200 bytes pada jaringan komputer.
2. Compressed image data transmission
 Gambar di-generate oleh video
dahulu sebelum ditransmisikan.


digitizer

dan

dikompres

terlebih

Penurunan ukuran gambar tergantung pada metode kompresi dan
compression rate yang dipergunakan.

 Contoh : JPEG, MPEG
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3. Symbolic image data transmission
 Gambar di presentasikan melalui symbolic data representation sebagai
image primitive (bentuk dasar 2D atau 3D), atribut, dan informasi kontrol
lain.
 Metode ini dipergunakan dalam computer graphics
Contoh:
Waktu yang diperlukan untuk mengirimkan gambar:
- VGA - 8 bit compatible
- SVGA - 24 bit compatible
pada jaringan dengan kecepatan 64 Kbps dan 1.5 Mbps?
Jawab:
Ukuran tiap-tiap gambar :

Waktu yang dibutuhkan :

Graphical modelling dibagi menjadi ;
1. Bitmapped graphics
 The image is modelled by an array of pixel values
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 It is necessary to emphasize the distinction between the stored values (logical pixels) and the
physical dots in a display screen (physical pixels)
 Condition :
- Correspond one to one (logical = physical)
- Scaling (logical < physical)
- Clipping (logical > physical)
 Scaling and clipping are the only computations that need to be performed to display a
bitmapped image.
 Demand : record the value of every pixel
 Software (painting program) : Photoshop, Painting
 More complex to select & edit (masking)
 Easy to apply special effect (distortion, blur,…)
 Scaled or resized : if greater than its natural size?
 Solution for scaling or resizing : multiplying up the logical pixels, interpolating new pixel in
between the stored ones  loss of quality?

2. Vector graphics
 The image is stored as a methematical description of a collection of individual lines, curves,
and shapes making up the image
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 Displaying a vector image requires some computation to be performed in order to interpret the
model and generate an array of pixels to be displayed
 Example : the model will represent a line by stroing its endpoints
 Demand : more compact
 Software (drawing program) : Illustrator, Freehand
 Easy to select, edit, retouching
 Covert to bitmapped format, then applu special effect
 Scaled or resized : easily as a simple mathematical operation, before the pixel values are
calculated

 Suara & Audio
Suara adalah :
- Fenomena fisik yang dihasilkan oleh getaran benda
- Getaran suatu benda yang berupa sinyal analog dengan amplitudo yang berubah secara
kontinyu terhadap waktu
BENDA

PERBEDAAN

MELEWATI

BERGETAR

TEKANAN DI

UDARA

UDARA
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Suara berhubungan erat dengan rasa “mendengar”.
Suara/bunyi biasanya merambat melalui udara.

Suara/bunyi tidak bisa merambat

melalui ruang hampa.
KONSEP DASAR
Suara dihasilkan oleh getaran suatu benda. Selama bergetar, perbedaan tekanan terjadi di
udara sekitarnya. Pola osilasi yang terjadi dinamakan sebagai “GELOMBANG”.
Gelombang mempunyai pola sama yang berulang pada interval tertentu, yang disebut
sebagai “PERIODE”.
Contoh suara periodik : instrument musik, nyanyian burung, dll Contoh suara nonperiodik :
batuk, percikan ombak, dll
Suara berkaitan erat dengan:
1. Frekuensi
- Banyaknya periode dalam 1 detik
- Satuan : Hertz (Hz) atau cycles per second (cps)
- Panjang gelombang suara (wavelength) dirumuskan = c/f
Dimana c = kecepatan rambat bunyi , f = frekuensi
Contoh:
Berapakah panjang gelombang untuk gelombang suara yang memiliki kecepatan
rambat 343 m/s dan frekuensi 20 kHz?
Jawab:
WaveLength = c/f = 343/20 = 17,15 mm.
Berdasarkan frekuensi, suara dibagi menjadi:
Infrasound

0Hz - 20 Hz

Pendengaran manusia 20Hz - 20 KHz
Ultrasound

20KHz - 1 GHz

Hypersound

1GHz - 10 THz
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Manusia membuat suara dengan frekuensi : 50Hz - 10KHz.
Sinyal suara musik memiliki frekuensi : 20Hz - 20Khz.
Sistem multimedia menggunakan suara yang berada dalam range pendengaran
manusia.
Suara yang berada pada range pendengaran manusia sebagai “AUDIO”, dan
gelombangnya sebagai “ACCOUSTIC SIGNALS”. Suara
diluar
range
pendengaran manusia dapat dikatakan sebagai “NOISE” (getaran yang tidak
teratur dan tidak berurutan dalam berbagai frekuensi, tidak dapat didengar manusia).

Fourier Analysis : suatu sinyal analog terdiri dari sebuah frekuensi sinusoidal
dimana amplitudonya serta fasanya berubah secara “relatif” antara satu dengan
lainnya.
2. Amplitudo
-

Keras lemahnya bunyi atau tinggi rendahnya gelombang.

-

Satuan amplitudo adalah decibel (db)

-

Bunyi mulai dapat merusak telinga jika tingkat volumenya lebih besar dari 85
dB dan pada ukuran 130 dB akan mampu membuat hancur gendang telinga

3. Velocity
-

Kecepatan perambatan gelombang bunyi sampai ke telinga pendengar. \

-

Satuan yang digunakan : m/s

-

Pada udara kering dengan suhu
sekitar 343 m/s
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REPRESENTASI SUARA
Gelombang suara analog tidak dapat langsung direpresentasikan pada
komputer. Komputer mengukur amplitudo pada satuan waktu tertentu untuk
menghasilkan sejumlah angka. Tiap satuan pengukuran ini dinamakan
“SAMPLE”.
ANALOG TO DIGITAL CONVERSION (ADC)
Adalah proses mengubah amplitudo gelombang bunyi ke dalam waktu interval
tertentu (disebut juga sampling), sehingga menghasilkan representasi digital
dari suara.
Sampling rate : beberapa gelombang yang diambil dalam satu detik.
Contoh : jika kualitas CD Audio dikatakan memiliki frekuensi sebesar 44100 Hz,
berarti jumlah sample sebesar 44100 per detik.

1. Membuang frekuensi tinggi dari source signal
2. Mengambil sample pada interval waktu tertentu (sampling)
3.Menyimpan amplitudo sample dan mengubahnya ke dalam bentuk diskrit
(kuantisasi)
4. Merubah bentuk menjadi nilai biner.
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Nyquist Sampling Rate : untuk memperoleh representasi akurat dari suatu sinyal
analog secara lossless, amplitudonya harus diambil sample-nya setidaknya
pada kecepatan (rate) sama atau lebih besar dari 2 kali lipat komponen frekuensi
maksimum yang akan didengar.
Mis: Untuk sinyal analog dengan bandwith 15Hz - 10kHz
→ sampling rate = 2 x 10KHz = 20 kHz
DIGITAL TO ANALOG CONVERTER (DAC)
Adalah proses mengubah digital audio menjadi sinyal analog. DAC biasanya hanya
menerima sinyal digital Pulse Code Modulation (PCM).
PCM adalah representasi digital dari sinyal analog, dimana gelombang
disample secara beraturan berdasarkan interval waktu tertentu, yang
kemudian akan diubah ke biner.
Proses pengubahan ke biner disebut
Quantisasi.
PCM ditemukan oleh insinyur dari Inggris, bernama Alec Revees pada tahun 1937.
Contoh DAC adalah: soundcard, CDPlayer, IPod, mp3player
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 Video
Video adalah teknologi
untuk
menangkap, merekam, memproses,
mentransmisikan dan menata ulang gambar bergerak. Biasanya menggunakan
film seluloid, sinyal elektronik, atau media digital.
Berkaitan dengan “penglihatan dan pendengaran” .
Aplikasi video pada multimedia mencakup banyak aplikasi
-

Entertainment: roadcast TV, VCR/DVD recording

-

Interpersonal: video telephony, video conferencing

-

Interactive: windows

Digital video adalah jenis sistem video recording yang bekerja menggunakan
sistem digital dibandingkan dengan analog dalam hal representasi videonya.
Biasanya digital video direkam dalam tape, kemudian didistribusikan melalui optical disc,
misalnya VCD dan DVD.
Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menghasilkan video digital adalah
camcorder, yang digunakan untuk merekam gambar-gambar video dan audio,
sehingga sebuah camcorder akan terdiri dari camera dan recorder.
Macam-macam camcorder: miniDV, DVD camcorder, dan digital8.
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Camcorder terdiri dari 3 komponen:
- Lensa : untuk mengatur banyak cahaya, zoom, dan kecepatan shutter

- Imager : untuk melakukan konversi cahaya ke sinyal electronic video
- Recorder: untuk

menulis sinyal video ke media penyimpanan (seperti magnetic

videotape)
Video kamera menggunakan 2 teknik
- Interlaced
o Adalah metode untuk menampilkan image/gambar dalam raster-scanned display
device seperti CRT televisi analog, yang ditampilkan bergantian antara garis
ganjil dan genap secara cepat untuk setiap frame.
o Refresh rate yang disarankan untuk metode interlaced adalah antara 50-80Hz.
o Interlace digunakan di sistem televisi analog:
 PAL (50 fields per second, 625 lines, even field drawn first)
 SECAM (50 fields per second, 625 lines)
 NTSC (59.94 fields per second, 525 lines, even field drawn first)

- Progressive scan
o Adalah metode untuk menampilkan, menyimpan, dan memancarkan
gambar dimana setiap baris untuk setiap frame digambar secara berurutan
o Biasa digunakan pada CRT monitor komputer.
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Video digital memiliki keuntungan:
- Interaktif
Video digital disimpan dalam media penyimpanan random contohnya
magnetic/optical disk. Sedangkan video analog menggunakan tempat penyimpanan
sekuensial, contohnya magnetic disc/kaset video. Video digital dapat memberikan
respon waktu yang cepat dalam mengakses bagian manapun dari video.
- Mudah dalam proses edit
- Kualitas: sinyal analog dari video analog akan mengalami penurunan kualitas secara
perlahan karena adanya pengaruh kondisi atmosfer. Sedangkan video digital
kualitasnya dapat diturunkan menggunakan teknik kompresi.
- Transmisi dan distribusi mudah karena dengan proses kompresi, maka video digital
dapat disimpan dalam CD, ditampilkan pada web, dan ditransmisikan
melalui
jaringan.
Representasi sinyal video meliputi 3 aspek :
-

Representasi Visual
Tujuan utamanya adalah agar orang yang melihat merasa berada di scene (lokasi)
atau ikut berpartisipasi dalam kejadian yang ditampilkan. Oleh sebab itu, suatu
gambar harus dapat menyampaikan informasi spatial dan temporal dari suatu scene.
1. Vertical Detail dan Viewing Distance
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 Aspek rasio adalah perbandingan lebar dan tinggi, yaitu 4:3.
 Tinggi gambar digunakan untuk menentukan jarak pandang dengan
menghitung rasio viewing distance (D) dengan tinggi gambar (H) -> D/H.
 Setiap detail image pada video ditampilkan dalam pixel-pixel.
2. Horizontal Detail dan Picture Width
Lebar gambar pada TV konvensional = 4/3 x tinggi gambar
3. Total Detail Content
Resolusi vertikal = jumlah elemen pada tinggi gambar
Resolusi horizontal = jumlah elemen pada lebar gambar x aspek rasio.
Total pixel = pixel horizontal x pixel vertikal
4. Perception of Depth
Dalam pandangan / penglihatan natural, kedalaman gambar tergantung pada sudut
pemisah antara gambar yang diterima oleh kedua mata. Pada layar flat, persepsi
kedalaman suatu benda berdasarkan subject benda yang tampak

5. Warna
Gambar berwarna dihasilkan dengan mencampur 3 warna primer RGB (merah,
hijau, biru).
Properti warna pada sistem broadcast:
 LUMINANCE
o Brightness = jumlah energi yang menstimulasi mata grayscale (hitam/putih)
o Pada televisi warna luminance tidak diperlukan.
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 CHROMINANCE adalah informasi warna.
o Hue (warna) = warna yang ditangkap mata (frekuensi)
o Saturation = color strength (vividness) / intensitas warna.
Cb = komponen U dan Cr = komponen V pada sistem YUV

6. Continuity of Motion
Mata manusia melihat gambar sebagai suatu gerakan kontinyu jika gambargambar tersebut kecepatannya lebih besar dari 15 frame/det. Untuk video motion
biasanya 30 frame/detik, sedangkan movies biasanya 24 frame/detik.
7. Flicker
Untuk menghindari terjadinya
melakukan refresh 50 cycles/s.

flicker

diperlukan

kecepatan

minimal

Teknologi Pertelevisian
NTSC (National Television System Committee)
- 525 baris, 60 Hz refresh rate.
- Digunakan di Amerika, Korea, Jepang, dan Canada.
- Frame rate 30 fps
- Menggunakan format YIQ
PAL (Phase Alternating Line)
- 625 baris, 50 Hz refresh rate
- Digunakan di sebagian besar Eropa Barat.
- Frame rate25 fps
- Menggunakan format YUV.
SECAM (Séquentiel couleur avec mémoire)
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- Digunakan di Perancis, Rusia, dan Eropa timur
- Berdasarkan frequency modulation dengan 25 Hz refresh rate dan 25
baris.
HDTV (High Definition TV)
- Standar televisi baru dengan gambar layar lebar, lebih jernih dan suara kualitas CD
Auido.
- Aspek ratio 16:9 dibandingkan dengan sistem lain 4:3.
- Resolusi terdiri dari 1125 (1080 baris aktif) baris
Perbedaan mendasar dari standar video analog diatas:
- Jumlah garis horisontal dalam gambar video (525 atau 625)
- Apakah frame ratenya 30 atau 25 frame per detik
- Jumlah bandwidth yang digunakan.
- Apakah menggunakan sinyal AM atau FM untuk audio videonya.
-

Transmisi
Sistem broadcast menggunakan channel yang sama untuk mentransmisikan gambar
berwarna maupun hitam putih.
Untuk gambar berwarna sinyal video dibagi menjadi 2 sinyal, 1 untuk luminance
dan 2 untuk chrominance. Sehingga sinyal Y, Cb, Cr harus ditransmisikan
bersama-sama (composite video signal)
Dalam sistem PAL, digunakan parameter U (Cb) dan V (Cr)
Y = 0.299 R + 0.587 G + 0.114 B
(luminance) U = 0.492 (B - Y)
(chrominance)
V = 0.877 (R - Y) (chrominance)
Dalam sistem NTSC, digunakan parameter I, singkatan dari in-phase
(Cb) dan Q, singkatan dari quadrature (Cr)
Y = 0.299 R + 0.587 G + 0.114 B
I = 0.74 (R - Y) - 0.27 (B - Y)
Q = 0.48 (R - Y) + 0.41 (B - Y)
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-

Digitalization
Dalam aplikasi multimedia sinyal video harus diubah ke dalam bentuk digital agar
dapat disimpan dalam memory komputer dan dapat dilakukan pengeditan.
• Sampling rate: mencari nilai resolusi horisontal, vertikal, frame rate untuk
disample.
• Quantization: melakukan pengubahan sampling sinyal analog ke digital.
• Digitalisasi warna video: semakin banyak warna yang diwakilkan, maka
semakin baik resolusi warnanya dan ukuran kapasitasnya juga makin besar.
Dalam sistem TV digital proses digitasi ketiga komponen warna dilakukan
sebelum ditransmisikan.
• Proses pengeditan dan operasi lain dapat dilakukan dengan cepat
• Dibutuhkan resolusi yang sama untuk ketiga sinyal
Beberapa jenis VGA untuk video digital:
- CGA (Color Graphics Array):
o Menampung 4 colors dengan resolusi 320 pixels x 200 pixels.
- EGA (Enhanced Graphics Array)
o Menampung 16 colors dengan resolusi 640 pixels x 350 pixels.
- VGA (Video Graphics Array)
o Menampung 256 colors dengan resolusi 640 pixels x 480 pixels.
- XGA (Extended Graphics Array)
o Menampung 65000 colors dengan resolusi 640 x 480
o Menampung 256 colors dengan resolusi 1024 x 768
- SVGA (Super VGA)
o Menampung 16 juta warna dengan resolusi 1024 x 768
FORMAT 4:2:2
o Digunakan pada studio TV
o Menggunakan sistem non-interlaced scanning
o Rekomendasi CCIR-601 (Committee for International Radiocommunications)
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o Sampling rate : 13.5 MHz
o Resolusi
o Jumlah bit per sample sebesar 8 bit (sesuai dengan 256 interval kuantisasi)

FORMAT 4:2:0
o Digunakan pada digital video broadcast
o Menggunakan sistem interlaced scanning
o Resolusi

Perbedaan format masing-masing content:
 Teks
o Txt (.txt)
- Biasanya digunakan pada saat kita mengetik dengan menggunakan notepad
Rich Text Format (.rtf)
- Biasanya digunakan pada saat kita mengetik dengan menggunakan wordpad
o HTML (.html)
- Merupakan standard bahasa yang digunakan untuk menampilkan document
web
o

o

XML (.xml)
- XML lebih bersifat simple, intelligence, Portable, Extensible, Linking, dan
Maintenance

 Gambar
o Bitmap (.BMP)
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- Format gambar yang paling umum dan merupakan format standar Windows.
- Ukuran filenya sangat besar karena bisa mencapai ukuran Megabytes.
- File ini merupakan format yang belum terkompresi dan menggunakan sistem
warna RGB (Red, Green, Blue) dimana masing-masing warna pixelnya terdiri dari
3 komponen, R, G, dan B yang dicampur menjadi satu.
- File BMP dapat dibuka dengan berbagai macam software pembuka gambar
seperti ACDSee, Paint, IrvanView dan lain-lain.
- File BMP tidak bisa (sangat jarang) digunakan di web (internet) karena ukurannya
yang besar.
Joint Photographic Expert Group (.JPEG/JPG)
- Format JPG merupakan format yang paling terkenal sekarang ini.
- Hal ini karena sifatnya yang berukuran kecil (hanya puluhan/ratusan KB saja), dan
bersifat portable.
- File ini sering digunakan pada bidang fotografi untuk menyimpan file foto.
- File ini bisa digunakan di web (internet).
o Graphics Interchange Format (.GIF)
- Format GIF ini berukuran kecil dan mendukung gambar yang terdiri dari banyak
frame sehingga bisa disebut sebagai gambar animasi (gambar bergerak).
- Format ini sering sekali digunakan di internet untuk menampilkan gambargambar di web.
o Portable Network Graphics (.PNG)
- Format yang standar dan sering digunakan di internet untuk
menampilkan gambar atau pengiriman gambar.
Ukuran file ini cukup
kecil dan setara dengan ukuran gif dengan kualitas yang bagus.
Namun tidak mendukung animasi (gambar bergerak).
o Dll, seperti TIFF (Tagged Image File Format), ICO (Icon), EMF (Enchanced
Windows Metafile), PCX, ANI (Animation), CUR (Cursor), WBMP (WAP
BMP), PSD (Adobe Photoshop Document), dan CDR (Corel Draw).
o

 Audio
o AAC (Advanced Audio Coding) [ .m4a ]
•

AAC bersifat lossy compression (data hasil kompresi tidak bisa
dikembalikan lagi ke data sebelum dikompres secara sempurna, karena setelah
dikompres terdapat data-data yang hilang).

•

AAC merupakan audio codec yang menyempurnakan MP3 dalam hal medium
dan high bit rates.

Cara kerja:
1. Bagian-bagian sinyal yang tidak relevan dibuang.
2. Menghilangkan bagian-bagian sinyal yang redundan.
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3. Dilakukan proses MDCT (Modified
Discret
berdasarkan tingkat kekompleksitasan sinyal.

Cosine Transform)

4. Adanya penambahan Internal Error Correction.
5. Kemudian, sinyal disimpan atau dipancarkan.
Kelebihan AAC dari MP3:
1. Sample ratenya antara 8 Hz - 96 kHz, sedangkan MP3 16 Hz - 48 kHz.
2. Memiliki 48 channel.
3. Suara lebih bagus untuk kualitas bit yang rendah (dibawah 16 Hz).
Software pendukung AAC : IPod dan Itunes, Winamp.
Handphone : Nokia N91, Sony Ericsson W800, dan Motorola ROKR E1.
Hardware: Play Station Portable (PSP) pada Agustus 2005.
o WAVEFORM AUDIO [.WAV]
•

WAV adalah format audio standar Microsoft dan IBM untuk PC.

•

WAV biasanya menggunakan coding PCM (Pulse Code Modulation)

•

WAV adalah data tidak terkompres sehingga seluruh sampel audio disimpan
semuanya di harddisk.

•

Software yang dapat menciptakan WAV dari Analog Sound misalnya adalah
Windows Sound Recorder.

•

WAV jarang sekali digunakan di internet karena ukurannya yang relatif besar.

•

Maksimal ukuran file WAV adalah 2GB.

o Audio Interchange File Format [.AIF]
•

Merupakan format standar Macintosh.

•

Software pendukung: Apple QuickTime

o Audio CD [.cda]
•

Format untuk mendengarkan CD Audio

•

CD Audio stereo berkualitas sama dengan PCM/WAV yang memiliki sampling
rate 44100 Hz, 2 Channel (stereo) pada 16 bit.

•

Durasi = 75 menit dan dynamic range = 95 dB.
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o Mpeg Audio Layer 3 [.mp3]
•

Merupakan file dengan lossy compression.

•

Sering digunakan di internet karena ukurannya yang cukup kecil dibandingkan
ukuran audio file yang tidak terkompresi.

•

Distandarisasi pada tahun 1991.

•

Kompresi dilakukan dengan menghilangkan bagian-bagian bunyi yang kurang
berguna bagi pendengaran manusia.

•

Kompresi mp3 dengan kualitas 128 bits 44000 Hz biasanya akan menghasilkan
file berukuran 3-4 MB, tetapi unsur panjang pendeknya lagu juga akan
berpengaruh.

•

Software pemutar file mp3 : Winamp.

•

Software encoder : LAME (Lame ain’t MP3 Encoder), sebuah encoder mp3
open source dan freeware yang dibuat oleh Mike Cheng pada awal tahun 1998.

•

Macam-macam bit rate: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256
and 320 kbit/s

o MIDI (Music Instrument Digital Interface )

Standard yang dibuat oleh perusahaan alat-alat musik elektronik berupa
serangkaian spesifikasi agar berbagai instrumen dapat berkomunikasi.
MIDI = format data digital
Interface MIDI terdiri dari 2 komponen:
1. Perangkat Keras
Hardware yang terhubung ke peralatan (alat instrumen / komputer)
2. Data Format
Pengkodean informasi
 spesifikasi instrument
 awal / akhir nada
 frekuensi
 volume suara
MIDI device (mis. synthesizer) berkomunikasi melalui channel
-

piranti standard memiliki 16 channel
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-

128 macam instrumen (termasuk noise effect)
mis : 0 Accoustic piano
12 Marimba
40 Violin

-

1 channel dapat memainkan 3 - 16 note

MIDI Reception Mode
Mode 1 : Omni On / Poly
Mode 2 : Omni On / Mono
Mode 3 : Omni Off / Poly
Mode 4 : Omni Off / Mono
Komponen-Komponen MIDI device
 Sound generator : pembangkit suara synthesizer
 Microprocessor : mengirim / menerima MIDI message
 Keyboard : mengontrol synthesizer secara langsung
 Control Panel : mengatur fungsi-fungsi selain nada dan durasi volume,
jenis suara, dll)
 Auxiliary Controllers : memanipulasi nada (modulation, pitch, dll)
 Memory
MIDI Message
Format MIDI message terdiri dari status byte (keterangan mengenai jenis pesan)
dan data bytes. Terdapat 2 jenis MIDI message:
1.

2.

Channel Message (dikirim pada piranti tertentu)
•

Channel voice message : performance data antar MIDI device,
keyboard action, perubahan control panel

•

Channel mode message : bagaimana MIDI device penerima
merespon channel voice message

System Message (dikirim pada semua piranti dalam sistem)
•

System real-time message (1 byte) : sinkronisasi waktu

•

System common message : mempersiapkan sequencer/synthesizer
untuk memainkan lagu

•

System exclusive message : personalisasi message

 Video
o Digital Video Compressed
- CCIR-601 untuk broadcast tv.
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- MPEG-4 untuk video online
- MPEG-2 untuk DVD dan SVCD
- MPEG-1 untuk VCD
o

Analog / Tapes Video
- Betacam: format untuk broadcast dengan kualitas tertinggi.
- DV dan miniDV untuk camcorder
- Digital8 dibuat oleh Sony tahun 1990-an, mampu menyimpan video selama 60-90
menit.

o

ASF ( Advanced System Format )
- Dibuat oleh Microsoft sebagai standar audio/video streaming format - Bagian dari
Windows Media framework
- Format ini tidak menspesifikasikan bagaimana video atau audio harus di
encode, tetapi sebagai gantinya menspesifikasikan struktur video/audio
stream. Berarti ASF dapat diencode dengan codec apapun.
- Dapat memainkan audio/video dari streaming media server, HTTP server, maupun
lokal.
- Beberapa contoh format ASF lain adalah WMA dan WMV dari Microsoft.
- Dapat berisi metadata seperti layaknya ID3 pada MP3
- ASF memiliki MIME “type application/vnd.ms-asf” atau “video/x-ms-asf”.
- Software : Windows Media Player

o

MOV ( Quick Time )
- Dibuat oleh Apple
- Bersifat lintas platform.
- Banyak digunakan untuk transmisi data di Internet.
- Software: QuickTime
- Memiliki beberapa track yang terdiri dari auido, video, images, dan text sehingga
masing-masing track dapat terdiri dari file-file yang terpisah.

o MPEG ( Motion Picture Expert Group )
- Merupakan file terkompresi lossy.
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- MPEG-1 untuk format VCD dengan audio berformat MP3.
- MPEG-1 terdiri dari beberapa bagian:
o Synchronization and multiplexing of video and audio.
o Compression codec for non-interlaced video signals.
o Compression codec for perceptual coding of audio signals.
 MP1 or MPEG-1 Part 3 Layer 1 (MPEG-1 Audio Layer 1)
 MP2 or MPEG-1 Part 3 Layer 2 (MPEG-1 Audio Layer 2)
 MP3 or MPEG-1 Part 3 Layer 3 (MPEG-1 Audio Layer 3)
o Procedures for testing conformance.
o Reference software
- MPEG-1 beresoluasi 352x240.
- MPEG-1 hanya mensupport progressive scan video.
- MPEG-2 digunakan untuk broadcast, siaran untuk direct-satelit dan cable tv.
- MPEG-2 support interlaced format.
- MPEG-2 digunakan dalam/pada HDTV dan DVD video disc.
- MPEG-4 digunakan untuk streaming, CD distribution, videophone dan broadcast
television.
- MPEG-4 mendukung digital rights management

o DivX
- Salah satu video codec yang diciptakan oleh DivX Inc.
- Terkenal dengan ukuran filenya yang kecil karena menggunakan MPEG4 Part 2
compression.
- Versi pertamanya yaitu versi 3.11 diberi nama “DivX”
- DivX bersifat closed source sedangkan untuk versi open ourcenya adalah XviD yang
mampu berjalan juga di Linux.
o Windows Media Video (WMV )
- Codec milik Microsoft yang berbasis pada MPEG4 part 2

Pertemuan 2. Jeje, SKOM

Page 30

Oct. 8, 2011

Pengantar Pemrograman Multimedia

- Software: Windows Media Player, Mplayer, FFmpeg.
- WMV merupakan gabungan dari AVI dan WMA yang terkompres, dapat
berekstensi wmv, avi, atau asf.
Menggunakan salah satu software animasi:
 Software Teks, Gambar & Grafik

 Software Suara / Audio
Winamp, RealPlayer, Windows Media Player, KMPlayer, QuickTime, XMMS,
ZoomPlayer, JetAuido, SoundForge, dbPowerAmp, MusicMatchJukeBox, ITunes.

 Software Video
QuickTime, Windows Media Player, ZoomPlayer, DivXPro, RealOne Player, Xing
Mpeg Player, PowerDVD.
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Referensi:
http://syakur.staff.gunadarma.ac.id
http://b_lolita.staff.gunadarma.ac.id
http://erlangga.staff.gunadarma.ac.id
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