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Multimedia Authoring System

  Multimedia non-linier mempunyai output  dinamis
  Authoring = menulis program dengan bahasa pemrograman atau
  Authoring environment - satu set hardware, firmware, dan software yang

  digunakan untuk authoring.
Authoring system - semua software khusus dalam lingkungan multimedia.
Authoring tool - program khusus debngan beberapa kebutuhan authoring.
Assembly tool - authoring tool yang mengatur objek multimedia ke dalam
suatu presentasi atau aplikasi

Authoring system dirancang dengan dua tujuan user:
Professional author - author untuk distribusi luas
Business user - user untuk presentasi
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Desain untuk authoring
Standarisasi untuk desain, termasuk:

Resolusi display
Format data
Algoritma kompresi
Interface jaringan
Format penyimpanan

Standarisas:
Level standarisasi pada resolusi display  terdapat macam-macam moni-
tor maka sulit ditentukan standar resolusinya.
Standarisasi protokol display -  AVI, Indeo, QuickTime, dan lain-lain.
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PPPPPendekatan desain untuk authoringendekatan desain untuk authoringendekatan desain untuk authoringendekatan desain untuk authoringendekatan desain untuk authoring
Memerlukan perhatian dalam beberapa aspek:

Spesifikasi desain aplikasi hypermedia, biasanya tidak tercakup dalam
aplikasi lainnya.
User interface harus ditujukan pada aspek lainnya.
Dapat menangani Embedding/linking object (OLE)
Penyimpanan dan akses objek multimedia. Objek multimedia harus mudah
disimpan dan diakses.
Playback. Dapat menjalankan banyak stream dalam produk akhir
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    Macam multimedia authoring system

Dedicated authoring systemDedicated authoring systemDedicated authoring systemDedicated authoring systemDedicated authoring system
- sederhana, dirancang untuk single user dan biasanya untuk single stream
- end user dan  authoring
- digunakan oleh user yang tidak sepenuhnya memahami manajemen
  multimedia,  sistem komputer, dan aplikasi yang kompleks

Timeline-based authoring systemTimeline-based authoring systemTimeline-based authoring systemTimeline-based authoring systemTimeline-based authoring system
- objek ditempatkan sepanjang timeline
- user harus menentukan objek
  dan posisi pada timeline
- pada playback, objek multimedia bergerak
  mulai dari titik pada skala  timeline,
  sepanjang durasi tertentu
- mudah menambahkan atau menghapus
  objek multimedia



Multimedia                  Authoring Systems
Ariesto Hadi Sutopo

44

Structured multimedia authoring systemStructured multimedia authoring systemStructured multimedia authoring systemStructured multimedia authoring systemStructured multimedia authoring system
- dikenalkan oleh Hardman et al untuk menangani multimedia yang kompleks.
- presentasi yang kompleks dapat merupakan gabungan antara video clip dengan

sound track, musik terpisah (jingle), dan sound track yang lain.
- memungkinkan manipulasi dari struktur multimedia, dan melakukan modular

authoring dari komponen objek multimedia.
- terdiri dari dua stage, yaitu stage untuk pembuatan struktur informasi dan stage

untuk pembuatan objek multimedia.

Dilengkapi dengan kemampuan:
menampilkan seluruh struktur.
memelihara hirarki dari objek.
menskala
menampilkan komponen tertentu
full screen atau window.
memberikan informasi hubungan waktu

  dengan komponen.
menggunakan semua format file multimedia
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Programable authoring systemProgramable authoring systemProgramable authoring systemProgramable authoring systemProgramable authoring system
- digunakan untuk mengatur parameter dari objek supaya dapat memperoleh

hasil yang sesuai.
- digunakan untuk manipulasi langsung dalam beberapa bidang, di antaranya:

Melengkapi fungsi dalam image processing dan analisis.
Embedding program yang menerjemahkan penggunaan fungsi image
prosessing.

- Kemampuan programmable authoring system:
Kembali ke timestamp dari frame berikutnya
Menghapus segmen movie tertentu.
Copy atau cut segmen movie tertentu pada clipboard.
Menempatkan segmen yang ada dengan isi clipboard.
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Multisource multiuser authoring systemMultisource multiuser authoring systemMultisource multiuser authoring systemMultisource multiuser authoring systemMultisource multiuser authoring system
- dilengkapi dengan penjadwalan objek multimedia
- server menuliskan objek pada worksation user
- perlu sinkronisasi untuk rendering
- programable system diperlukan untuk kebutuhan authoring system.


