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Multimedia
 Multi - (dari bahasa Latin)berarti "numerous"
 Media - (dari  bahasa Latin), plural dari kata "media"

Digital multimedia
-  Bidang yang mengintegrasikan:

- Teks
- Grafik
- Still dan moving image
- Animasi
- Audio
- Interaktif
- Semua yang berhubungan dengan media penyajian,
  penyimpanan, pengiriman, atau pemrosesan digital.

Komputer yang mempunyai kemampuan seperti
akurasi, dapat diprogram, dan fleksibel
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Mengapa analog masih digunakan?
 Akurasi tidak diperlukan
 Banyak sistem  yang ada dalam bentuk analog
 Sistem hybrid analog-digital mempunyai kemampuan fleksibel

   untuk menangani kedua jenis data.
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TELEVISI DAN KOMPUTER

Televisi
 User dapat melakukan beberapa hal terbatas
 Tidak terdapat alat untuk mengontrol
 Penyajian televisi tergantung dari broadcast atau tape/cd
 User merupakan audiens yang pasif

Komputer
 User dapat berinteraksi dan melakukan kontrol
 Alat kontrol: button, mouse, keyboard, dll
 User merupakan audiens yang aktif



Multimedia                  Konsep Multimedia
Hadi Sutopo 5

ELEMEN MULTIMEDIA
Macam-macam elemen yang termasuk dalam definisi multimedia:

 Faksimil
- Transmisi faksimil menggunakan standar CCIT Group 3 (run-length

encoding). Resolusi 100 - 200 dpi (dot per inch2).

 Image dokumen
- Resolusi 300 dpi, 1/5 x 11 inch, tanpa kompresi perlu > 1 Mbyte.
- Resolusi tinggi memerlukan teknologi kompresi dan dekompresi.

 Image foto
- Untuk id pribadi, kartu tanda tangan bank, medical record. dll
- Kehalusan dan ketepatan image foto lebih besar dibandingkan dengan

image dokumen.
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 Peta sistem informasi geografis
- Gambar raster dapat menampilkan peta pada sistem display
- Atribut dalam koordinat
- Aplikasi gabungan data raster dengan vektor (peta jalan dengan

area hutan).

 Voice command
- Suara yang dikenali dengan vioce recognation.
- Merupakan input untuk komputer
- Pengenalan suara memerlukan teknik khusus dengan kemampuan

pemrosesan untuk membedakan tekanan, aksen, dan modulasi.

 Voice synthesis
- Penyimpanan yangdiucapkan seseorang seluruhnya
- Konsistensi kata menghasilkan pesan yang lebih jelas.
- Pendekatan lain berbasis fonetik.
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 Audio message
- Audio message menggantikan pesan dalam bentuk teks.
- Komputer dilengkapi dengan mikropon, merekam audio dan
  menyertakan pada email

 Video message
- Video message  dapat disertakan pada electronic mail.
- Merupakan satu atau serangkaian gambar bergerak (video clip).
- Penyimpanan file video message pada server

 Full motion atau live video
- CD-ROM melengkapi basis untuk pengembangan full-motion video.
- Aplikasi utama adalah game, manual pelatihan, video conferencing,
  video karaoke system, dan lain-lain.
- Perlu bandwidth besar dan penyimpanan / kompresi yang baik.
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 Holographic image
- Holography adalah pembuatan image tanpa menggunakan lensa.
- Perekaman foto dari image disebut hologram.
- Pola dari garis tidak dikenali, tetapi bila dipancarkan sinar laser,

akan membentuk suatu objek.
- Dengan terminal khusus, melengkapi gambar tiga dimensi dari

objek dengan terminal khusus.

 Fractal
- Objek teratur dengan perubahan derajat bentuk yang  teratur.
- Hasil algoritma aritmatik untuk menentukan perulangan pola.
- Contoh, image seperti peta memperlihatkan dataran tanah
- Pemrosesan matematik perlu kompresi image  menjadi fractal.
- Menjadi komponen penting dalam aplikasi multimedia.
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MACAM MULTIMEDIA
 Linear multimedia
- Informasi sekuensial.
- Untuk jumlah audiens lebih

  dari satu orang.

 Non-linear multimedia (multimedia interaktif )
- User dapat memilih apa yang akan dikerjakan
- Untuk merancang aplikasi interaktif memerlukan
  kemampuan graphics arts dan multimedia pro-

              gramming
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OBJEK MULTIMEDIA
 Multimedia terdiri dari beberapa objek, yaitu teks,  grafik, image,

animasi, suara, video, dan link interaktif.

 Teks
Teks merupakan dasar dari pengolahan kata dan informasi berbasis

multimedia.

Hypertext
- Sebagian besar penggunaan link berdasarkan hypertext yang biasa

disebut hotword atau hotkey.
- Hotword ditampilkan berbeda dengan teks lain pada monitor.
- Untuk mengembangkan  multimedia yang berorientasi pada teks

(text-oriented), harus dipilih authoring tool yang mempunyai
kemampuan hypertext dengan baik.
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Auto-hypertext
- Program mengenali teks yang mempunyai informasi tertentu dan
  secara otomatis menampilkan informasi bila teks dipilih oleh user.

Text searching
- Pencarian teks
- Berberapa authoring tool dilengkapi kemampuan pencarian teks

Import dan export text
- Teks yang digunakan dalam multimedia mungkin hasil dari
  pengolahan kata, atau tersimpan dalam database.
- Perlu paket authoring yang dapat mengimpor teks dan database

dari file lain.
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 Image

- Image atau grafik  berarti still image seperti foto dan gambar.
- Manusia visual-oriented, lebih mudah mengenali gambar
- Hasil encoding, tidak berhubungan langsung dengan waktu.

Visible image

foto drawing dokumen painting ukuran
tekanan

ukuran
temperatur

diskrit kontinu

Nonvisible image Abstrak

Object

Image
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Visible
- drawing
- dokumen (di-scan sebagai image)
- painting (hasil scan atau dibuat dengan paint program)
- foto (hasil scan atau hasil kamera digital)
- still frame yang diambil dari kamera video.

Non-visible
- Tidak disimpan sebagai image, tetapi ditampilkan sebagai image.
- Contohnya, ukuran tekanan, ukuran temperatur, dan lainnya

Abstrak
- Bukan image yang terdapat dalam kenyataan, tetapi image yang

dihasilkan oleh komputer seperti dalam perhtungan matematik.
- Fractal adalah image abstrak.
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- Fungsi diskrit menghasilkan image yang tetap dalam skala tertentu.
- Fungsi kontinu untuk membuat animasi fading, dissolving, dll

Aspek penting dari grafik adalah integrated drawing tool, clipart,
import grafik, dan resolusi.

Integrated drawing tool
- Authoring software mampu untuk membuat gambar.
- Grafik seperti garis, poligon dibuat menggunakan mouse
- Grafik sederhana, tetapi bermanfaat dalam program

Clip art
- Kumpulan dari image dan objek sederhana,  yang dapat digunakan

dalam aplikasi sebagai still image atau animasi.
- Banyak paket authoring dilengkapi dengan library dari clip art.
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Import grafik
- Image biasanya berasal dari sumber lain, yaitu hasil fotografi
- Secara umum image berarti gambar raster (halftone drawing)
- Paket authoring dapat mengimpor image dari format gambar

tertentu seperti .PCX, .BMP, .JPG, .GIF, dan lain-lain.

Resolusi
- Resolusi grafik yang tinggi dapat menampilkan gambar dengan

baik, tetapi tidak dapat diperoleh bila authoring software yang
digunakan  tidak mendukungnya.

- Beberapa software tidak dapat menampilkan resolusi lebih dari
640 x 480 pixel dan tidak menampilkan warna lebih dari 16 warna.

- Bila multimedia dengan macam-macam graphic adapter, maka
authoring tool harus  mendukung bermacam-macam resolusi.
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 Animasi
- Animasi berarti gerakan image atau video
- Animasi dapat berupa frame-based atau cast-based.
- Frame-based animation (animasi berbasis frame) =  setiap frame

dibuat tersendiri untuk mendapatkan tampilan akhir.
- Cast-based animation (animasi berbasis cast) mencakup

pembuatan kontrol dari masing-masing objek ( cast member atau
actor) yang bergerak melintasi background.

- Animasi mencakup kemampuan "recording" dan "playback".

Fasilitas yang dimiliki oleh software animasi mencakup integrated
animation tool, animation clip, import animasi, recording, playback, dan
transition effect.
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Integrated animation tool
-Tidak semua  authoring tool dapat menghasilkan file animasi.
- Beberapa authoring tool menggunakan animasi yang dihasilkan

dari software lain, atau komputer dengan platform lain.
- Untuk aplikasi sederhana, dapat dipilih authoring tool yang

menunjang pembuatan animasi.

Animation clip
- Animation clip adalah clip art yang berisi file animasi.

Impor file animasi
- Multimedia memerlukan  animasi dari file lain.
- Beberapa paket authoring dapat mengimpor animasi dari format

file animasi tertentu seperti .FLI  dan .MOV.
- Image grafik dapat diimpor dari file grafik dan kemudian dibuat

animasi.
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Kemampuan recording dan playback
- Authoring tool harus dapat mengontrol bagaimana animasi

direkam dan ditampilkan pada screen.
- Contohnya, pilian pada playback control untuk end user.

Transition effect
- Animasi dapat lebih menarik bila menggunakan efek transisi

seperti fade-in dan fade-out, zoom, rotasi objek, dan warna.
- Tidak semua authoring tool dilengkapi kemampuan tersebut.
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 Audio
- Narasi melengkapi penjelasan yang dilihat melalui video.
- Efek suara dapat lebih menjelaskan karakteristik suatu gambar
- Beberapa authoring software dapat merekam suara
- Musik yang baik memerlukan kemampuan software yang baik.
- Beberapa authoring software dapat mengkonversi audio, seperti for-

mat .WAV, .MID (atau MIDI), dan mungkin dihubungkan dengan
sekuens dari animasi.

 Full-motion atau live video
- Full-motion video berhubungan dengan  video clip.
- Live video merupakan hasil pemrosesan yang diperoleh dari kamera.
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 Interactive link
-User dapat menekan mouse atau obyek pada screen seperti button

atau teks, kemudian program melakukan perintah tertentu.
- Interactive link dengan informasi yang dihubungkannya sering kali

dikenal sebagai hypermedia. Termasuk hypertext (hotword),
hypergraphics dan hypersound

- Interactive link menggabungkan beberapa elemen multimedia.


