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Definisi 

 Streaming Multimedia adalah suatu teknologi yang 
mampu mengirimkan file audio dan video digital 
secara on-demand maupun real-time pada jaringan 
internet 



Konsep Dasar 

 Streaming adalah salah satu teknologi untuk 
multimedia di jaringan Internet, yang mana user tidak 
perlu menunggu sampai file selesai semua di-
download baru bisa dijalankan 

 

 Dapat dijalankan ketika file media sedang ditransfer 
melalui Internet yang langsung dijalankan dan 
kemudian dibuang, serta menawarkan user control 
pada saat stream (ketika file dijalankan) 



Konsep Dasar 

 Selalu dibatasi oleh user bandwidth, karena 
streaming media terjadi secara real-time 

 

 Kelebihan streaming adalah dapat menggunakannya 
untuk live broadcast atau archived files yang bisa 
dilihat secara on-demand (atas permintaan) 



Streaming vs Download 

Download : 

 Dapat menyimpan file dalam media penyimpanan 
sehingga dapat dinikmati pada saat offline 

 File dapat dengan mudah dicopy 

 

 Tidak bisa real-time 

Waktu download lama baru file bisa dimainkan 

 Rawan pembajakan (piracy) tidak ada copyright 
protection 



Streaming vs Download 
Streaming : 

 Click langsung segera dijalankan 

Mendukung live broadcast (karena real time) 

Mendukung user control pada saat streaming (seperti 
memutar tape atau VCR) / User Interactivity 

Mendukung copyright protection 

 

Hanya dapat dilihat pada saat online 

 File dihapus setelah dimainkan (tidak dapat 
dimainkan kembali secara offline) 



Streaming vs Download 



Progressive Download 

 Hybrid Technology 

 Memungkinkan file untuk dilihat selama proses download 

 Menggunakan teknologi buffer, yaitu temporary area di 
dalam memory untuk menyimpan data sementara 

 Digunakan jika file pendek, dan broadcaster ingin 
mengirim file dengan kualitas lebih tinggi dari streaming 
media (misalnya untuk movie trailers) 

 Adanya waktu tunggu lebih lama untuk video High Quality 

 Not True Streaming  limited user control 

 Tidak untuk broadcast (radio station) 



On-Demand Files 



On-Demand Files 

 File media disimpan di server 

 Dapat dijalankan kapan saja 

 Banyak user secara bersamaan dapat memainkan file 
yang sama, tapi biasanya tidak secara serempak 

 Lebih rendah pemakaian bandwidthnya daripada live 
broadcast 



Live Broadcasting 



Live Broadcasting 

 Merekam peristiwa saat itu juga, kemudian meng-
encode filenya 

 Mengirimkan stream file tersebut ke server 

 Server akan mem-broadcast stream ke penonton / user 

 Membutuhkan lebih banyak bandwidth daripada on-
demand file, karena orang pasti menonton secara 
bersamaan 



Permasalahan Bandwidth 

 Streaming tergantung pada kondisi jaringan / 
bandwidth 

 Untuk mengatasi masalah ini streaming 
menggunakan konsep buffer 

 Selama beberapa detik file disimpan di memory buffer 
sebelum dijalankan  membantu ketika bandwidth 
menjadi tidak teratur (kadang drop kadang cepat) 

 Ketika buffer habis, harus menunggu dahulu sebelum 
bisa dijalankan kembali 



Komponen 

Player Server 
Encoder 



Komponen 
 Player 

Software yang digunakan untuk melihat atau mendengar 
streaming media 
 

 Server 
Berfungsi mengirimkan stream kepada audience member 
 

 Encoder 
Software yang mengkonversi raw audio dan video files 
kedalam format yang dapat di-stream 
 

Ketiganya berkomunikasi menggunakan protokol yang 
spesifik dan bertukar data dengan format tertentu 



Streaming Media Process 
 Creation 

Membuat audio/video content yang akan di-stream 
 

 Server 

Mengkonversi raw file menjadi format yang dapat di-
stream 
 

 Authoring 

Mendesain bagaimana media akan disajikan 
 

 Serving 

Meletakan file pada server dan mem-publish di Internet 



Format File 

Audio : 

 AU, dulu merupakan format audio yang populer, 
dibuat sebagai tipe file UNIX 

 AIFF (Audio IFF), dikembangkan oleh Apple 

 WAV, standar file pada komputer Windows 

 MPEG Audio, standard kompresi video/audio 

 MIDI, tipe file multiplatform khusus untuk musik 
dengan suara synthetizer 



Format File 

Video : 

 QuickTime, format video yang dikembangkan oleh 
Apple 

 WMV, format video untuk sistem operasi Windows 

 MPEG, merupakan format video yang terkompresi 



Arsitektur Jaringan 

Centralized Architecture : 



Arsitektur Jaringan 

Centralized Architecture : 

Manajemen isi/content sederhana 

 Penggunaan hardware efisien 

 Single site management 

 

 Kurang scalable 

Meningkatkan beban pada lokasi sentral 

 Tidak menggunakan bandwidth secara efisien 



Arsitektur Jaringan 

Distributed Architecture : 



Arsitektur Jaringan 

Distributed Architecture : 

 Lebih "fault-tolerance" 

 Scalable 

 Penggunaan bandwidth lebih efisien 



Streaming Protocol 



Streaming Protocol 
 RSVP (Resource Reservation Protocol) 

Digunakan untuk reserve bandwidth sehingga data dapat 
tiba ditujuan dengan cepat dan tepat 
 

 SMRP (Simple Multicast Routing Protocol) 

Protocol yang mendukung 'conferencing' dengan 
menggandakan (multiplying) data pada sekelompok user 
penerima 
 

 RTSP (Real-Time Streaming Protocol) 

Digunakan oleh program streaming multimedia untuk 
mengatur pengiriman data secara real-time 



Streaming Protocol 

 RTP (Real-Time Transport Protocol) 

Digunakan untuk mengirimkan data multimedia 
secara real-time 
 

 RTCP (Real-Time Control Protocol) 

Protocol QoS (Quality of Service) untuk menjamin 
kualitas streaming 



Model Klasifikasi 
 Client-Server 

Terdiri dari tiga komponen (player, server, encoder) 
merupakan model yang paling populer dan fleksibel, 
paling kompleks untuk diimplementasikan 
 

 Serverless 

Tidak menggunakan perangkat lunak server, streaming 
bekerja pada HTTP streaming saja 
 

 Clientless 

Tidak ada program client yang harus diinstall atau 
didownload 



Streaming Server 

 Streaming server didesain secara khusus untuk 
memberikan streaming media secara robust dan 
efisien 

 

 Streaming server tidak menggunakan HTTP (kadang-
kadang hanya melengkapi) melainkan protokol RTSP 
dan/atau MMS 



Hal-hal yang perlu diperhatikan 

 User Internet connection  no control 

 Server Internet connection 

 Data Center Internal Network 

 Memperkirakan kebutuhan bandwidth : 

Jumlah kebutuhan bandwidth streaming = jumlah 
user simultan  bandwidth rata-rata per stream 

 Perkirakan kebutuhan bandwidth pada saat peak 

 Memperkirakan network overhead : 

70-80 % dari kapasitas bandwidth maximum 



Multicasting 



Caching 

 Menyimpan isi yang sering digunakan / diakses pada 
hardisk 

 Replikasi 

 Frekuensi 



Server Clustering 


