
ABSTRAK

Dewasa ini, stereogram yang biasa juga dikenat dengan nama gambar3D ( tiga dim_ensi ) banyak diminati-oreh #.i;;kuiLu.. Har ini dapat dirihatdari sering dtumpainya o?:y?, atau ga;ba; ti;a dimensi di p,j";t;;";ipeftoKoan atau di tempat{empat ramai lainnya. Djam kehidupan 
"unui-nuripun masyarakat sudah tidak asing lagi dengan stereogram. cambar tioadimensi atau stereognm ini mempunyaikemaripuan i"-r6;;; ,;trkft"#;perhatian masyarakat.Orang-orang akan betah memandang 

"t 
r.og;, 

""b;;berjam-jam karena didorong oleh rasa penasaran yang Oesar akan wujudqlpar a:li atau efek tiga dimensi y"ng aian tampak ian stereogram. padahaluntuk merihat gambar asrinya atau qimuar tiga'Jmensr cukup surit, karenagambar asri tersebut tersembunyi Jio"tit titil-titiL blrwarna yang tersusunsecara acak atau pola_pola gambar berwarna.
Stereognm merupakan suatu gambar dimana gambar aslinya ataugambar tiga dimensi tersembunyi OiOif if< titif<_tt:iit-u"u* utu, pota gambar

::Xri:*Uilrk dapat melihat gambar tiga Oimensinya oipertukan cara metihatster@gra,m secara benar
Ada dua cara untuk rnel|5{,.,"t".r.ogu, yaitu oengan konvergen dandiveryen. Konvetgen adalah melihat ob'yek ilgu oimensi dengan caramenyilangkan ke dua mata ( mata kanan melihat"ke arah kiri dan mata kirimetihat ke arah kanan ) sehingga titik fokus r"t" v"g dihasirkan tepat beradadi depan permukaan media tempat stereogram .iitu,ipirr.un. Divergen adarahmetihat obyek tiga dimensi dengan cara meil"ri'k"" iiiir r"krs mata rebih jauhke betakang permukaan media iempat 

"tur"brrrlii#prrr,unstereognm memounyai bermacam-"macur-["ntux yang berbeda.Beberapa diantaranva dibentuk dengan ribuan titir.-tit,r, r""ir be*arna vano
ll5.:1_tp:" seoasai raldory dot stereqram s"JrLsG,i'"jij-rili&
:urryury terbentuk dari pola_pola gambar pCl Jan pora gambar tersebutbisa diambir da. software-softrara." ylng t"run i"r"Jiiu atau scannei: Keduastereogram ini surit dibuat secara rlnrui *ur"Il'-r"routuhkan tingkat
I:lelitqn yang tinggi, maka dari itu oipertut<an io-miuter seoagar atat bantuuntuk dapat menghasilkan suatu stereogram oenga; ;Joah dan cepat.Colorfield stereooram dipilih setagai ioflt frg"" Akhir karena hasjltampilannya rebih menarik dan bervariasr bira dibanding[an dengan random dotstereogram. Har ini disebabkan karena 

"it"tr*ta 

-itJitgram 
terbentuk dari

::I"Tl-1i-g.Ja 
gambar 

Ialg lebih bervariasi, suounsran random dotstereogram hanya terdiri dari titik{itik yang tersusun secara acak sehinggaterkesan lebih monoton.
Pembuatan sistem perangkat lunak coloffied stereogram dibagi menjadj2 bagian utama yaitu . 1. penggambaran dan pewarnaan brdang dimensi, 2.

f.l:191" 
gambar Oengan pota CCX np"Oii" pr.". penggambaran danpewarnaan bidang dimensi telah selesai, i.,.'ruf," fungkun selanjutnya adalahmenutupi gambar tersebut dengan pola'gambar eiX- yung drutang hinggamemenuhi layar monitor. Untuk dapat m6mOentut etet trga dimensi seperti



daerah timbul atau mengakhiri daerah timbul yafiu membaca danmembandingkan nilai dua,pixel di layar monitor, kemuoran menghapus dan
l^1li"]91. isi array yang ada di pota gambar pCx. litl nitai pixet baru tebihbesar dari pixet sekarano. mqkl|erjadiOroses penghafusan pada pota gambarPCX sehingga memnen'iut 

.suatu daeiah yang ';,d1. sedangkan nitai pixelbaru. tebrh^kecit dari pixet 
"1?flq, 

maka tL;jaii;;s penyisipan pada potaglfry_|jx sehingga mengakhiri suatu oa#n iirJri pro"u" pengambitanpola gambar pada stereogram dirakukan secara per-baris, artinya apaoiia terl"oiperubahan pada pola gambar di satu baris tidak ar<an mempengaruhiperubahan.pola gambar pada baris yang lain.
Dari hasil Tugas Akhir dapit dlsimpulkan bahwa oengan pembuatanperangkat lunak colorfield steyTOram.dapat menghasilkan gamoar stereogra/noengan mudah. Dan bita terJadi penghapusan ata-u p"nyi.ip""n t"d;;d6i;gambar PCX, lebih baik memakai Arny y^ng 

"Ou-Ji 

'poru 
gambar tersebut.sehingga pora pada corotfietd sterqni tiia[ir"ul' Metode pengharusangambar tidak dapat diterapkan. karena gambar hasir proses o"rupa r"umpuranpola, apabila metode tersebut 9il:Tpl "l 

akan merusJk pota sehingga gambartidak ragi menjadr tiga dimensr. untuk dapat menghasirkan tampiran cororfietdstereogram yang tebih baik,, maka.pota gambar FCi;;"g satu dengan yang
9I :l1,TS. O:rnubungan Jika padi peiggambaran lan pewarnaan orcangdrmensi terjadi perbedaan tingkatan warna 

-ying 
tinggi, maxa pota gambar rcXakan rusak.

Pada Tugas Akhir ini. pembuatan perangkat lunak cototfietd stereqramtelah menghasilkan oambar tiga dimensi drup" 
- 
Gnrut_bentuk geometri.

?lhal1lgl hasit ini iapat okehoangran reo-ih iJnjii'i-,,nsgu menshasitkang:Pg-ligl dimensi yang lebih berva-riasi. setain rirj-metode penyisipan danpengnapusan pola gambar dapat dikembangkan lebih lanJut sehingga dapatmenghasilkan pola gambar yang lebih bagus. 
-


