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66 JenisJenis ObjekObjek MultimediaMultimedia
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TeksTeks

Teks adalah bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan
dan dikendalikan
Teks dapat berbentuk kata, surat, narasi dalam multimedia yang
menyajikan bahasa kita
Kebutuhan akan teks tergantung pada kegunaan aplikasi multimedia

Game, memerlukan teks yang lebih sedikit
Ensiklopedia membutuhkan teks yang banyak

Hampir semua multimedia menggunakan teks karena sangat efektif
dalam menyampaikan ide dan memberikan panduan kepada pengguna
Teks : teks cetak, teks hasil scan, teks elektronik, hypertext



Teks tercetak berada diatas kertas, dan jika menggunakan
multimedia, maka harus mengetik teks tersebut. Tetapi akan
memakan waktu dan membuang tenaga.
Cara yang lebih cepat mungkin menggunakan scan untuk me-
scan teks tersebut

TeksTeks CetakCetak



Prinsipnya ada 3 jenis scanner :
Flatbed, lebih mahal karena menggunakan motor dan pulley yang
menggerakan scanner diatas kertas.
Handheld (scanner tangan), lebih murah karena kita yang
menggerakkan scan secara manual diatas permukaan kertas
Sheet-fed, memiliki slot untuk memasukkan halaman tulisan
yang akan di scan

Contohnya : web sentraponsel, menggunakan icon hasil scan

TeksTeks HasilHasil ScanScan



Teks yang ditulis dengan format yang bisa dibaca oleh mesin,
contohnya wordprocessing.
Teks ini dapat dibaca oleh komputer dan dikirimkan secara
elektronis melalui jaringan

TeksTeks ElektronisElektronis



Hypertext merupakan dasar untuk produksi multimedia
virtual, mengacu pada teks yang telah masuk link
Hyper, mengacu pada proses linking yang membuat
multimedia menjadi interaktif
Contoh : web www.yahoo.com

Jika kita klik “personalize” yang terletak di pojok kiri atas,
akan muncul (link) “personalize”
Jika kita klik “full winner list” yang terletak di pojok kiri
bawah, akan muncul (link) “full winner list”

HyperTextHyperText



GrafikGrafik

Gambar digunakan dalam presentasi / publikasi multimedia adalah
karena lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi kebosanan
dibandingkan dengan teks.
Gambar dapat meringkas dan menyajikan data komplek, sebuah
gambar mampu menyampaikan seribu kata
Terdiri dari :

Gambar vektor / vector image
Gambar bitmap / bitmap image
Clip art
Digitized picture
Hyperpicture
Format file grafik



GambarGambar vektorvektor

Gambar vektor tidak disimpan dalam sebuah gambar, tetapi
tersimpan sebagai serangkaian instruksi yang digunakan
untuk membuat suatu gambar yang dinamakan algoritma,
yang menentukan bentuk kurva, garis, dan berbagai bangun
dengan gambar / picture
Contoh softwarenya adalah AutoCAD untuk membuat model
pada gambar arsitektur dan mekanika



GambarGambar vektorvektor
contohcontoh……....
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GambarGambar vektorvektor
contohcontoh……....

Abu-Abu

HijauUngu
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GambarGambar BitmapBitmap

Gambar Bitmap merupakan rekontruksi dari gambar asli.
Gambar Bitmap adalah gambar yang tersimpan sebagai
rangkaian pixel (titik-titik) yang memenuhi bidang titik-titik
di layar komputer
Seluruh informasi gambar dinyatakan dalam pixel
Kelemahannya :

tidak bisa memperbesar / memperkecil resolusi, resolusi tergantung
pada gambar asli
Ukuran file relatif besar karena tersimpan dalam pixel bukan dalam
instruksi untuk membuat gambar
Gambar bitmap bila dikompresi, kualitasnya menurun

Kelebihannya :
Pengolahannya minimal dan lebih cepat untuk ditampilkan karena gambar
bitmap dapat ditransfer secara langsung dari file ke layar monitor

Contoh Software : Paint, Adobe Photoshop, CorelDRAW



ProgramProgram PaintPaint



ProgramProgram Adobe PhotoshopAdobe Photoshop



ProgramProgram Adobe AcrobatAdobe Acrobat
ProfesionalProfesional



Clip ArtClip Art

Membuat grafis dengan tangan sangat menyita waktu. Untuk
menghemat waktu, ada banyak sekali koleksi clip art untuk
membuat multimedia
Koleksi clip art :

Foto
Icon
Animasi
background tile
Button
Bullet
visual theme (image alam & keilmuan)
dll



Clip ArtClip Art
contohcontoh…………



Digitized PictureDigitized Picture

Video capture board (capture card) memungkinkan kita
untuk menyambungkan komputer dengan video camera, VCR,
video disc player, line video feed dan langsung menjadikan
frame-frame gambar tersebut menjadi bitmap yang dapat
digunakan dalam aplikasi multimedia



Digitized PictureDigitized Picture
contohcontoh…………



HyperpictureHyperpicture

Ketika pada gambar terdapat bagian yang bisa digunakan
untuk memicu sebuah multimedia event, maka gambar
demikian disebut hyperpicture
Contoh ketika membuka situs yahoo.com, di samping kanan
terdapat gambar mobil. Jika dibawah gambar mobil ini di klik
pada kata “toyota”, maka akan link ke halaman web toyota
tersebut.







Format FileFormat File GrafikGrafik

Ada beberapa format file grafik, diantaranya :
Acrobat TouchUp Image : *.pdf, *.ai, *.pdp
BMP : *.bmp, *.rle, *.dib
Photoshop JPEG : *.jpg, *.jpe
PICT file : *.pic, *.pct
PNG : *.png
PSD : *.psd
Raw : *.raw
Scitex CT : *.sct
Targa : *.tga, *.vda, *.icb, *.vst
TIF : *.tif



PICTPICT

PICT merupakan format file default Macintosh yang
tersedia untuk setiap aplikasi grafik yang dijalankan pada
sebuah platform Macintosh yang biasa digunakan untuk
program MacDraw.
Karakteristik kunci dari tipe file PICT adalah kemampuannya
untuk memuat objek yang digambarkan secara bitmap
maupun vektor.
File ini diindikasikan dengan ekstensi .PIC



BMPBMP

BMP (Bitmap) merupakan format file default Windows.
Format file ini yang paling populer pada platform Windows
dan diidentifikasikan dengan ekstensi .BMP
Format BMP mendukung RGB, indexed colour, grayscale dan
bitmap colour mode, tetapi tidak mendukung alpha channel.



JPEGJPEG

JPEG (Joint Photograpic Experts Group) bertanggungjawab
terdapat pengembangan standar dan format pemetaan
gambar yang digunakan secara luas.
JPEG menggunakan ekstensi .JPG yang merupakan format
grafik yang terkompresi, digunakan untuk menampilkan foto
dan gambar secara kontinyu dan dapat mengendalikan
kedalaman warna.
Ukurannya relatif kecil dan paling cocok digunakan di web.
Dapat dipilih derajat kompresi file JPEG dengan
mengindikasikan penetapan output resolusi rendah, sedang
atau tinggi.



GIFGIF

GIF (Grafic Interchange Format) merupakan format file
terkompresi yang dikembangkan oleh compuserve untuk
digunakan di internet.
File GIF dapat mengendalikan kedalaman warna 16 bit
(mampu menayangkan maksimum 256 warna)
Mengkompresi gambar dengan sifat losses
Mendukung warba transparan dan animasi sederhana
File ini diindikasikan dengan ekstensi .GIF



ContohContoh file .GIFfile .GIF



TIFFTIFF

TIFF (Tagged Interchange File Format) merupakan format
file terkompresi yang biasa digunakan di paket desktop
publishing dan merupakan format file bagi perusahaan
percetakan.
File ini diindikasikan dengan ekstensi .TIF
Kekuatan dari format file TIFF adalah lebih fleksibel dari
format gambar bitmap yang didukung secara ritual oleh
seluruh point, image editing dan aplikasi kedalaman layout.



EPSEPS

EPS (Encapsulated Post Script) language file format
digunakan dalam photoshop dapat memuat baik gambar
vektor maupun grafik dan didukung oleh program grafik,
ilustrasi dan layout halaman.
File ini berekstensi .EPS
Format EPS digunakan untuk mentransfer artwork bahasa
post script antara apllikasi.



PNGPNG

PNG (Portable Network Graphics) dikembangkan sebagai
alternatif bebas-patent / pengganti untuk GIF.
File ini berekstensi .PNG dan merupakan sebuah format file
terkompresi untuk menampilkan gambar pada world wide web
Tidak seperti GIF, PNG mempunyai kemampuan menampilkan
gambar pada 24 bit dan menghasilkan latar belakang secara
transparan.
Gambar PNG tidak didukung oleh web browser



PSDPSD

PSD merupakan format yang digunakan photoshop untuk
menyimpan file yang telah dibuat dan dimanipulasi.
PSD mendukung seluruh mode gambar yang tersedia (Bitmap,
Greyscale, indexed colour, RGB, CMYK, Lab dan multi
channel)
File PSD tidak terkompresi dan memuat informasi tentang
berbagai graphic layer yang ada tanpa sebuah file.



BunyiBunyi

Bunyi dalam PC multimedia, khususnya pada aplikasi bidang
bisnis dan game sangat bermanfaat. PC multimedia tanpa
bunyi hanya disebut unimedia, bukan multimedia.
Kemampuan dasar bunyi harus memiliki PC multimedia :

Membuat dan mensintensis bunyi
Menangkap bunyi dari dunia luar (yang didengar, CD)
Mengendalikan bunyi yang dibuat dari instrument elektronik, misalnya
MIDI
Memainkan kembali bunyi tersebut lewat speaker atau sejenisnya.

Jenis objek bunyi : waveform audio, aiff, dat, ibf, mod, rmi,
sbi, snd, voc, au, midi sound track, compact disk audio, MP3
file, MP4 file.



Waveform audio (WAV) merupakan format file audio yang
berbantuk digital, dapat dimanupulasi dengan menggunakan
software PC multimedia.
Kualitasnya bergantung pada sampling rate (banyaknya
sampel per detik)
Disebut juga PCM (Pulse Code Modulator) audio.
Merupakan standar untuk windows PC, tetapi dapat juga
digunakan di machintosh.
Mempunyai ekstensi .WAV.

Waveform AudioWaveform Audio



AIFF (Audio Interchange File Format) merupakan standar
untuk Mac, tapi dapat juga bekerja di Windows
Berekstensi .AIF
Dikembangkan oleh apple computer
Variasi dari AIFF adalah file AFC yang dapat memadatkan
data file yang dikandungnya.
File tersebut dimulai dengan header yang menggambarkan
format internal dari data audio yang berbentuk sampling
rate, jumlah saluran, identifikasi data, dsb.

AIFFAIFF



DAT (Digital Audio Tape) yang awalnya adalah Rotary-
Digital Audio Tape (R-DAT) karena sistem ini menggunakan
head yang berputar serupa dengan VTR (Video Tape
Recorder)

DATDAT



MIDI (Musical Instrument Digital Interface) merupakan
cara paling efisien untuk merekan musik.
Midi merekam performance information yang diperlukan chip
suara pada komputer agar musik bisa dimainkan.
Misalnya ada kode-kode MIDI untuk memutar note menjadi
on dan off, mengatur volume keras dan lembut, mengubah
timbre atau kualitas suara dan menyatukan dan
menambahkan efek khusus lainnya.
Berekstensi .mid

MIDIMIDI



Berekstensi .ibk merupakan file dari Sound Blaster
Instrument Bank yang digunakan untuk mendefinisikan
sebuah group sampai 128 instrumen
Masing-masing file .ibk mempunyai panjang dan format
sebesar 3.204 byte dan mencakup ruang untuk masing-
masing instrument
Untuk panjang nama 9 byte dan untuk deskripsi parameter
16 byte

IBKIBK



File .MOD merupakan file kontrol yang dibuat untuk
digunakan pada Sound System dari komputer Commodore
atau Amiga, tetapi telah diadopsi untuk sound system PC.
Format ini digunakan untuk mendistribusikan arasemen yang
menarik dari musik combo.

MODMOD



IBM dan Microsoft telah mengintegrasikan file MIDI ke
dalam format RFII yang umum.
Berekstensi .RMI yang merupakan kependekan RMID yang
mengidentifikasikan versi RIFF dari MIDI.
File .RMI tidak lebih standar MIDI yang disertakan dalam
sebuah potongan standar RIFF
Potongan RIFF MIDI ini diidentifikasikan dengan label
RMID
Setelah diberi label, potongan ini memuat data yang
ekuivalent dengan file standar MIDI

RMIRMI



Berekstensi .SBI yang merupakan file dari Sound Blaster
Instrument (SBI)
Masing-masing file yang pendek (panjang hanya 51 byte)
mendefinisikan sebuah instrument tunggal dengan pengatur
parameter program untuk sound blaster FM Synthesizer.

SBISBI



Berekstensi .SND adalah sebuah file yang mengandung
sound, maka file tersebut telah digunakan oleh beberpa
perusahaan untuk tipe-tipe file yang berbeda sepenuhnya.
File .SND digunakan oleh komputer Amiga, Apple Macintosh
dan NeXT

SNDSND



Format asli yang digunakan produk-produk Sound Blaster
dari Creative Lab adalah file VOC dengan ekstensi .VOC.
File ini diolah secara normal oleh CT-Voice driver dari
creative lab.
Dirancang untuk menyimpan data suara yang telah dijadikan
digital, dan format ini dapat juga untuk mengendalikan
setiap bunyi yang telah terdigitalisasi dalam berbagai
format.

VOCVOC



Berekstensi .AU dikembangkan oleh SUN Microsystem,
merupakan format audio yang sangat jelas.
Tetapi tidak didukung komunikasi UNIX secara luas.
Format ini dipecah menjadi 3 bagian :

Header yang memuat informasi dasar misalnya panjang,
jumlah channel, sample frekuensi dan format data
Field informasi panjang variabel yang dirancang untuk
informasi copyright, nama pengarang dsb
Data audio yang mungkin disimpan dalam sejumlah format

AUAU



Pustaka musik dan efek-efek suara biasanya tersimpan
dalam audio CD, biasanya dalam ektensi .WAV atau .AFI
Audio CD bisa menyimpan bunyi rekaman high-fidelity hingga
sepanjang 75 menit. Sampling rate-nya adalah 44.100 sample
per-detik yang berarti cukup cepat untuk merekam bunyi
yang bisa di dengar manusia.
Samplenya 16 bit, menghasilkan dynamic range 98dB bisa
merekam persis bisikan lembutmauoun terikan nyaring.
Addressing yang digunakan dalam CD-ROM drive
memungkinkan komputer multimedia mengakses secara acak
sebuah lagu di CD dengan akurasi split-second hingga 1/75
detik

Audio CDAudio CD



CD Plus = CD Extra (Enhanced CD) adalah CD musik yang
dapat berfungsi sebagai CD-ROM, yang memiliki data
komputer dalam sebuah disc musik.
Jika CD Plus dimasukkan dalam audio player konvensional,
hanya dapat mendengar musik biasa
Jika CD Plus dimasukkan ke PC multimedia, maka program
komputer akan menghadirkan berbagai grafis, navigasi dan
interactivity

CD Plus, CD Extra,CD Plus, CD Extra,
EnhcanceEnhcance CDCD



MP3 (MPEG Audio Layer 3) merupakan format file audio
yang menggunakan suatu codec untuk melakukan encoding
(compressing) dan decoding (decompressing) suatu rekaman
musik.
MP3 dapat memadatkan audio track dalam CD menjadi file
berukuran sangat kecil dengan bandwidth lebih sedikit dan
dapat ditransfer melalui internet tanpa mengurangi kualitas
aslinya.

MP3MP3



Soundtrack dimainkan urut waktu (overtime).
Ada banyak multimedia creation tool yang memungkinkan
melakukan timing munculnya objek-objek untuk
mensinkronkannya dengan musik,
Ketika audio digunakan untuk memicu objek multimedia,
maka dinamakan hyperaudio

HyperaudioHyperaudio



VideoVideo

Video menyediakan sumberdaya yang kaya dan hidup bagi
aplikasi multimedia.
Ada 4 macam video yang dapat digunakan sebagai objek link
dalam aplikasi multimedia

Live video feeds
Videotape
Videodisc
Digital video



Live video feed menyediakan objek link multimedia yang
menarik dan real-time.
Contoh objek link-nya : saluran TV, live camera feed.
Contoh event dunia berlangsung, bisa masuk ke web CNN,
saluran berita 24 jam yang meringkas berita setiap 30 menit
Webcam memungkinkan untuk melihat video feed dari
seluruh dunia

Live Video FeedLive Video Feed



Contoh formatVideotape adalah VHS, 88 mm, Hi-8 mm,
VHS-C, super VHS dan Betacam (format untuk broadcast,
yang mempunyai kualitas tertinggi dari jenis videotape).
Videotape menjadi link objek di multimedia, tetapi memiliki
keterbatasan :

Videotape bersifat linier, informasi tersimpan dalam peta gulungan dan
untuk mengaksesnya harus menunggu karena harus mempercepat /
menggulung bail (rewind)
Kebanyakan videotape player tidak dikontrol lewat komputer, sehingga
harus menekan tombol play, stop, fast forward, rewind secara manual

Sony Hi8 bisa dikontrol lewat komputer, melalui VISCA
(video Sistem Control Architectur)

VideotapeVideotape



2 format videodisc : CAV & CLV
CAV : dapat menyimpan hingga 54.000 still frame = 30
menit motion video dengan stereo saundtrack. Frame
ditandai dengan angka 1-54.000 dan dapat menampilkan
still frame dan memainkan motion sequences
CLV : dapat menyimpan hingga 1 jam video pada tiap sisi
disc (2x CAV) tetapi tidak dapat menampilkan still image
frame, kecuali mempunyai high-end player

VideodiscVideodisc



Digital video merupakan medium penyimpanan video yang
paling menjanjikan dengan format MiniDV dan Digital8 yang
menggunakan DV codec tetapi direkan dengan ukuran yang
berbeda. Contohnya DVCAM, DVCPRO
MiniDV ukurannya kecil 2,5”, dapat merekam selama 60
menit dalam standar play mode dan 90 menit dalam long play
mode

Digital VideoDigital Video



DVD (Digital Versatile Disc), tapi jika untuk play back film
DVD = Digital Video Disc
DVD menggunakan MPEG-2 untuk memadatkan sebuah film
panjang
Film akan sangat bagus jika ditambahkan surrond sound dan
full-color video
DVD kadang juga menyediakan pilihan bahasa dengan
subtitle / tidak.

DVDDVD



Sebagaimana soundtrack, video clip juga dimainkan urut
waktu
Hypervideo muncul ketika video digunakan untuk memicu
objek multimedia

HypervideoHypervideo



Standar video yang digunakan :
NTSC (National Television Standards committee)
PAL (Phase Alternate Lines)
SECAM (Sequential Color and Memory System)
HDTV (High Definition TV)

StandarStandar VideoVideo



Contoh format file video
AVI (Audio Video Interleave)
MOV (Quit time)
MPEG (Motion Picture Expert Group)
DAT
RM/RAM (Real Video yang dikembangkan oleh Real Media)
SW/SWF (format Shockwave / Flash )

Format File VideoFormat File Video



Dibutuhkan untuk menambahkan video pada situs web
multimedia, sehingga dengan melakukan digitalisasi video
akan menghasilkan kualitas yang lebih tinggi.
Kemampuan harddisk untuk menyimpan audio dan video
digital antara 1 MB – 20 MB perdetik dalam keadaan tak
terkompresi yang secara umum tidak tergantung pada
ukuran file, frame rate dan ketajaman warna

DigitalisasiDigitalisasi VideoVideo



Digunakan untuk membuat ukuran file video menjadi lebih
kecil, misalnya menggunakan CODEC (COmpression
DECompression)

KompresiKompresi VideoVideo



Animasi merupakan penggunaan komputer untuk menciptakan
gerak pada layar.
9 macam animasi :

Animasi Sel
Animasi Frame
Animasi Sprite
Animasi Lintasan
Animasi Spline
Animasi Vektor
Animasi Karakter
Animasi Computational
Animasi Morphing

AnimasiAnimasi



ObatObat PengusirPengusir NgantukNgantuk
kalau udah stress atau ngantuk bener di kelas, ijin sebentar,
ayo ikuti senam ringan ini... gerakan yg betul.....

ni ala taichi dikit..  sebagai intro n
warming up..

Tirukan gaya seperti ini untuk
mengendurkan otot bahu dan leher

Wa... Wa... Aaakula pahlawan bertopeng Gerak ke kanan kemudian ke kiri

Gerak ke kiri kemudian ke kanan
Ikuti aja

Ambil buku, pukul kuat-kuat di
dahi, untuk ngehilangin ngantuk

Habis itu buat gerakan tangan dan
badan, buat gaya happy aja

Kemudian goyang-goyang kaki dan
badan

Buat secara agresif pula, jangan
peduli apa kata orang bilang Lenyaplah semua stress

Buat gerakan tambahan, putar
kepala

Lihat wajah di cermin, sambil
goyang-goyang dan gaya ..... Cute...

Akhir sekali, buat joget ala sinchan…. Atau kalo
mau heboh, ala kucing garong….



