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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kompresi Data 

 Kompresi data merupakan teknik untuk merepresentasikan informasi ke 

dalam bentuk yang lebih padat (Sayood, 2006). Representasi padat tersebut 

dilakukan dengan mengenali dan menggunakan struktur yang muncul dalam data. 

Data yang dikompresi dapat berupa huruf, angka, gambar, atau suara. Kompresi 

data dilakukan karena ukuran data semakin hari semakin besar dan kebutuhan 

akan data semakin meningkat, tetapi media penyimpanan data masih terbatas 

(Sayood, 2006). Menurut Salomon (2007), suatu metode kompresi dinyatakan 

memiliki kemampuan kompresi yang baik bila metode tersebut mampu 

menghasilkan data hasil kompresi berukuran minimal setengah dari ukuran data 

awal.  

  Menurut Nelson (1991), variabel-variabel yang digunakan untuk menguji 

kompresi data adalah sebagai berikut. 

1. Kecepatan Kompresi 

 Kecepatan kompresi merupakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

proses kompresi data. Kecepatan kompresi dapat dihitung menggunakan rumus 

berikut. 

Kecepatan Kompresi =  
Ukuran 𝐹𝑖𝑙𝑒

Waktu Kompresi
                    … (2.1)   

 Ukuran file merupakan ukuran file sebelum dikompresi, waktu kompresi 

merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan proses kompresi. Kecepatan 

kompresi dinyatakan dalam MB/s. 
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2. Compression Ratio 

 Compression Ratio merupakan persentase pengurangan ukuran file hasil 

kompresi dari ukuran awal file tersebut. Compression ratio dapat dihitung 

menggunakan rumus berikut.  

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =   (1 −  (
Ukuran 𝐹𝑖𝑙𝑒 Hasil Kompresi

Ukuran 𝐹𝑖𝑙𝑒 Awal
)) ∗ 100 … (2.2)   

 Semakin besar persentase compression ratio, semakin banyak data yang 

terkompresi. Contohnya, sebuah file hasil kompresi yang berukuran sepertiga dari 

ukuran awal memiliki compression ratio sebesar 67%. 

 

2.2 Metode Kompresi Data 

 Metode kompresi sebenarnya merupakan gabungan dari dua algoritma 

(Sayood, 2006), yaitu algoritma kompresi (menerima input X dan menghasilkan 

representasi Xc yang memerlukan bit lebih sedikit) dan algoritma rekonstruksi 

(merekonstruksi Y dari representasi Xc sehingga mendapatkan data yang 

terkompresi). Algoritma kompresi terbagi menjadi dua, yaitu lossless data 

compression dan lossy data compression. Gambar 2.1 merupakan contoh metode 

kompresi data di mana x merupakan data asli, Xc merupakan data hasil kompresi, 

dan y merupakan hasil rekonstruksi. 
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Gambar 2.1 Contoh Metode Kompresi (Sayood, 2006) 

 

2.3 Lossless Data Compression  

 Menurut Deorowicz (2003), lossless data compression merupakan algoritma 

kompresi yang mengurangi ukuran file hasil kompresi dan memastikan bahwa 

hasil kompresi sama persis dengan file awal ketika dilakukan dekompresi. 

Lossless data compression bekerja dengan prinsip bahwa setiap file non-random 

akan menyimpan informasi lebih dari satu kali (contohnya karakter atau frasa 

yang sama) sehingga dapat dikondensasikan menggunakan teknik pemodelan 

statistik (untuk menentukan probabilitas munculnya karakter atau frasa yang 

sama). Model-model statistik tersebut kemudian dapat digunakan untuk 

menciptakan kode pendek untuk karakter atau frasa tertentu, setiap 8-bit data 

dapat dikodekan menjadi beberapa bit saja. Dengan begitu maka ukuran file dapat 

dikurangi. 

  Lossless data compression mementingkan kualitas data sehingga ukuran 

kompresi jauh lebih besar daripada hasil kompresi menggunakan lossy data 

compression (Deorowicz, 2003).  
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2.4 Dictionary Based Compression Algorithm 

Sebelum dictionary based compression algorithm ditemukan, algoritma-

algoritma kompresi melakukan encode ke setiap simbol menjadi bit string yang 

menggunakan bit lebih sedikit. Metode di atas kurang optimal bila data yang 

dikompresi memiliki tingkat redundansi tinggi, seperti pada buku yang memiliki 

banyak pengulangan kata. Dictionary based compression algorithm bekerja 

dengan mengganti sekelompok simbol dalam data menjadi kode-kode (token) 

dengan panjang tertentu, dengan asumsi kode-kode tersebut secara umum lebih 

pendek dari kelompok simbol yang digantikan (Santoso, 2001). Token umumnya 

berupa campuran nomor halaman dan nomor baris simbol dari frasa yang diganti 

pada kamus yang berisi frasa yang diganti oleh token tersebut. Bila panjang token 

lebih pendek dari frasa, maka frasa tersebut telah berhasil dikompresi. Kamus 

yang digunakan disesuaikan dengan data yang akan dikompresi. Contohnya, bila 

data kompresi berisi kata-kata dengan bahasa Inggris, maka dapat menggunakan 

Oxford English Dictionary untuk melakukan encode ke token. 

Dictionary based compression algorithm mudah dipahami oleh programmer 

karena metodenya yang sudah umum digunakan, yaitu menggunakan indeks 

sebagai acuan untuk mengambil informasi yang berukuran lebih besar layaknya 

mengambil data dari database. Jacob Ziv dan Abraham Lempel (1977) 

menggunakan algoritma ini untuk menciptakan Lempel-Ziv coding yang 

selanjutnya dikembangkan menjadi LZ77. LZ77 kemudian dikembangkan lagi 

menjadi Lempel-Ziv-Welch (LZW) yang merupakan universal data compression 

method pertama pada komputer. 
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2.5 Algoritma Kompresi LZ4 

LZ4 merupakan dictionary based compression algorithm untuk lossless data 

compression & decompression yang sangat cepat, memiliki kecepatan kompresi 

sampai 400 MB/s per core dengan decoder yang sangat cepat, mampu mencapai 

batas kecepatan RAM pada sistem multi-core (Collet, 2011). LZ4 mengorbankan 

compression ratio untuk mendapatkan waktu kompresi tercepat. LZ4 memiliki 

prinsip sederhana, eksekusi cepat dan mudah untuk diimplementasikan dengan 

menggunakan berbagai jenis bahasa pemrograman. LZ4 diciptakan oleh Yann 

Collet pada tahun 2011 dan termasuk dalam keluarga LZ77. 

 
Gambar 2.2 LZ4 Sequence (Collet, 2011) 

 

 Gambar 2.2 merupakan isi tiap blok kompresi LZ4. Setiap blok terkompresi 

terdiri dari beberapa sequence yang masing-masing memiliki token dengan nilai 1 

byte yang dibagi lagi menjadi dua buah kotak 4-bits. Kotak pertama token 

mendefinisikan panjang literal (0-15) yang akan dihasilkan pada output. Bila 

panjang literal 0 berarti sequence tidak mengandung literal, bila panjang literal 

15 maka perlu dilakukan penambahan byte untuk menentukan panjang sebenarnya. 

Setiap byte yang ditambahkan memiliki nilai 0–255 yang ditambahkan untuk 

menghasilkan panjang total. Tidak ada batasan pada byte yang dapat ditambah. 

 Selanjutnya adalah literal yang merupakan byte-byte yang tidak terkompresi 

yang akan di-copy seutuhnya. Kemudian diikuti oleh offset yang memiliki nilai 2 

byte (0-65535) dengan format “little endian”. Offset memberitahu posisi dari 

Implementasi algoritma..., Darwin Chandra, FTI UMN, 2016



 

 

11 

 

match yang akan di-copy. Kotak kedua pada token mendefinisikan matchlength 

yang memiliki aturan nilai yang sama dengan kotak pertama. Matchlength 

digunakan untuk mengetahui jumlah byte yang perlu di-copy dari match. 

Kemudian decoder membaca offset dan matchlength dan melakukan copy data 

secara repetitif dari buffer yang di-decode sebelumnya. Setelah itu proses 

mencapai akhir dari sequence dan memulai sequence yang baru. 

 Ada banyak cara yang dapat digunakan oleh LZ4 untuk mencari dan 

menemukan match, seperti full search, standard hash chains, fast scan strategy, 

atau 2D hash table. Cara yang digunakan oleh Yann Collet (2011) untuk versi 

tercepat dari LZ4 adalah fast scan strategy. Fast scan strategy merupakan single-

cell wide hash table di mana setiap posisi pada blok data input diberlakukan hash 

menggunakan 4 byte pertama (minmatch) yang kemudian akan disimpan ke 

sebuah posisi. 

 Penelitian sebelumnya berhasil membuktikan kecepatan kompresi LZ4. Sang 

Don Kim (2014) bersama rekan penelitinya memperlihatkan kemampuan 

compression LZ4 pada paper yang berjudul “Compression Accelerator for 

Hadoop Appliance” untuk diajukan sebagai proposal kepada Hadoop appliances. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan algoritma compression LZ4 yang 

menggunakan data berupa 5 buah Forex (FX) margin trading log yang terdiri dari 

karakter ASCII dengan ukuran file berkisar antara 3300-3400 bytes. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa rata-rata compression ratio adalah sebesar 74% 

dan pada setiap prosesnya membutuhkan waktu 66 μs untuk melakukan 

compression. Pada penelitian tersebut disimpulkan bahwa LZ4 berhasil 

Implementasi algoritma..., Darwin Chandra, FTI UMN, 2016



 

 

12 

 

mengurangi computational overhead pada main processor di sebuah server dan 

menunjukkan adanya penambahan performa pada Hadoop appliance.  

 

2.6 Algoritma Enkripsi 

 Menurut Barker dan Roginsky (2015), enkripsi merupakan operasi 

cryptographic yang digunakan untuk menyediakan konfidensialitas atau 

kerahasiaan kepada informasi yang sensitif. Informasi yang sensitif dapat berupa 

data pribadi, data rahasia perusahaan, data rahasia organisasi atau data rahasia 

negara.   

 Enkripsi menggunakan algoritma tertentu untuk mengubah data elektronik 

menjadi bentuk lain yang susah dikenali orang yang tidak berkepentingan (Paar, 

2010). Data hasil konversi dinamakan ciphertext. Ciphertext hanya dapat diakses 

(dikembalikan menjadi data elektronik awal) oleh orang yang memiliki key. 

Menurut Singh (2011), kemampuan algoritma enkripsi dapat diuji dengan 

mengukur throughput yang dihasilkan oleh algoritma enkripsi tersebut. 

Throughput merupakan banyak data yang dapat dienkripsi dalam waktu tertentu. 

Throughput dapat dihitung dengan membagi total ukuran file dengan total waktu 

enkripsi. Rumus untuk menghitung throughput adalah sebagai berikut.  

𝑇ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡 =  
Total Ukuran 𝐹𝑖𝑙𝑒

Total Waktu Enkripsi
                    … (2.3)   

 

2.7 Algoritma Enkripsi AES  

 Advanced Encryption Standard (AES) menspesifikasikan algoritma 

kriptografi yang disetujui oleh Federal Information Processing Standards (FIPS). 

Algoritma AES merupakan symmetric block cipher yang dapat melakukan 
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enkripsi dan dekripsi informasi (NIST, 2001). AES mampu menggunakan 

cryptographic keys berukuran 128, 192 dan 256 bits untuk melakukan enkripsi 

dan dekripsi pada blok data 128 bits. Algoritma AES ditemukan oleh Vincent 

Rijmen dan Joan Daemen di mana pada awalnya algoritma diberi nama Rijndael.  

 Menurut Rijmen dan Daemen (2001), AES-256 memiliki 14 cycle of 

repetition di mana setiap ronde dengan pengecualian pada ronde terakhir terdiri 

dari beberapa langkah proses transformasi dengan urutan sebagai berikut. 

a. SubBytes() 

 Transformasi SubBytes() adalah sebuah substitusi non-linear byte yang 

beroperasi secara independen pada tiap byte menggunakan table substitusi S-

box. Adapun gambar tabel substitusi S-box dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 
Gambar 2.3 S-box (NIST, 2001) 

b. ShiftRows() 

  Pada transformasi ini, byte-byte pada 3 baris terakhir digeser sesuai siklus 

dengan jumlah offset yang berbeda. Bila baris pertama termasuk dalam 3 baris 
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terakhir, maka baris pertama tidak digeser. Gambar 2.4 merupakan ilustrasi 

transformasi ShiftRows(). 

 
Gambar 2.4 Ilustrasi ShiftRows() (NIST, 2001) 

 

c. MixColumns() 

 MixColumns() merupakan operasi pencampuran pada tiap kolom di 

mana tiap elemen dalam satu kolom dilakukan perkalian matrix (operasi 

bitwise XOR) yang dapat ditulis sebagai perkalian matriks sebagai berikut. 

 

[
 
 
 
 
𝑆′

0,c

𝑆′
1,c

𝑆′
2,c

𝑆′
3,c]

 
 
 
 

=  [

02 03
01 02
01 01
03 01

    

01 01
03 01
02 03
01 02

]

[
 
 
 
𝑆0,c

𝑆1,c

𝑆2,c

𝑆3,c]
 
 
 

   untuk  0 ≤ c < Nb         … (2.4) 

 Rumus berikut digunakan untuk mendapatkan hasil pencampuran. 

𝑆′
0,𝑐 = ({02}  •  𝑆0,𝑐 )  ⊕ ({03}  •  𝑆1,𝑐 )  ⊕ 𝑆2,𝑐  ⊕ 𝑆3,𝑐   

𝑆′
1,c = 𝑆0,c  ⊕ ({02}  •  𝑆1,c )  ⊕ ({03}  •  𝑆2,c )  ⊕ 𝑆3,c 

𝑆′
2,c = 𝑆0,c  ⊕ 𝑆1,c  ⊕ ({02}  •  𝑆2,c )  ⊕ ({03}  •  𝑆3,c )  

𝑆′
3,c = ({03}  •  𝑆0,c )  ⊕ 𝑆1,c  ⊕ 𝑆2,c  ⊕ ({02}  •  𝑆3,c )      ... (2.5) 
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 Rumus di atas memiliki aturan bahwa bila bit paling kiri bilangan biner 

merupakan 1, maka perkalian • dengan 10 dapat diganti dengan melakukan 

pergeseran bilangan 1 bit ke kiri kemudian dilakukan perkalian XOR dengan 

0001 1011. Bila bit paling kiri bilangan biner bukan merupakan 1, maka 

perkalian • dengan 10 dapat diganti dengan melakukan pergeseran bilangan 1 

bit ke kiri (NIST, 2001). Sebagai contohnya, hasil operasi pencampuran 

MixColumns() dengan S0,c = 97, S1,c = EC, S2,c = C3, dan S3,c = 95 dapat 

dihitung sebagai berikut.    

Perhitungan :  

 Pertama, ubah semua bilangan heksadesimal ke bilangan biner. 

 97 = 1001 0111 

EC = 1110 1100 

C3 = 1100 0011 

95 = 1001 0101 

02  = 10 

03  = 11 = 10 ⊕ 01 

Konversi 11 menjadi 10 ⊕ 01 dilakukan agar dapat melakukan perkalian 

• dengan 10. 

Perhitungan nilai S
’
0,c : 

S
’
0,c = ({02} • 97) ⊕ ({03} •  EC) ⊕ C3 ⊕ 95 

= (10 • 1001 0111) ⊕ (10 ⊕ 01 • 1110 1100) ⊕ 1100 0011 ⊕ 1001 

0101 

= (0010 1110 ⊕ 0001 1011) ⊕ (1101 1000 ⊕ 0001 1011 ⊕ 1110 

1100) ⊕ 1100 0011 ⊕ 1001 0101 

= 0011 0101 ⊕ 0010 1111 ⊕ 1100 0011 ⊕ 1001 0101 

= 0100 1100 

= 4C (dalam heksadesimal) 

Perhitungan nilai S
’
1,c : 

S
’
1,c = 97 ⊕ ({02} • EC) ⊕ ({03} •  C3) ⊕ 95 

= 1001 0111 ⊕ (10 • 1110 1100) ⊕ (10 ⊕ 01 • 1100 0011) ⊕ 1001 

0101  

Implementasi algoritma..., Darwin Chandra, FTI UMN, 2016



 

 

16 

 

= 1001 0111 ⊕  (1101 1000 ⊕ 0001 1011) ⊕ (1000 0110 ⊕ 0001 

1011 ⊕ 1100 0011) ⊕ 1001 0101 

= 1001 0111 ⊕  1100 0011 ⊕ 0101 1110 ⊕ 1001 0101 

= 1001 1111 

= 9F (dalam heksadesimal) 

Perhitungan nilai S
’
2,c : 

S
’
2,c = 97 ⊕ EC ⊕ ({02} • C3) ⊕ ({03} •  95) 

= 1001 0111 ⊕ 1110 1100 ⊕ (10 • 1100 0011) ⊕ (10 ⊕ 01 • 1001 

0101)  

= 1001 0111 ⊕ 1110 1100 ⊕ (1000 0110 ⊕ 0001 1011) ⊕ (0010 

1010 ⊕ 0001 1011 ⊕ 1001 0101)  

= 1001 0111 ⊕ 1110 1100 ⊕ 1001 1101 ⊕ 1010 0100 

= 0100 0010 

= 42 (dalam heksadesimal) 

Perhitungan nilai S
’
3,c : 

S
’
3,c = ({03} •  97)  ⊕ EC ⊕ C3 ⊕ ({02} • 95)  

= (10 ⊕ 01 • 1001 0111) ⊕ 1110 1100 ⊕ 1100 0011 ⊕ (10 • 1001 

0101)  

= (0010 1110 ⊕ 0001 1011 ⊕ 1001 0111) ⊕  1110 1100 ⊕ 1100 

0011 ⊕ (0010 1010 ⊕ 0001 1011)  

= 1010 0010 ⊕ 1110 1100 ⊕ 1100 0011 ⊕ 0011 0001 

= 1011 1100 

= BC (dalam heksadesimal) 

Gambar 2.5 menampilkan ilustrasi proses MixColumns(). 
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Gambar 2.5 Ilustrasi MixColumns() (NIST, 2001) 

 

 

d. AddRoundKey() 

 Pada transformasi AddRoundKey(), sebuah Round Key ditambahkan pada 

state menggunakan operasi bitwise XOR sederhana. Setiap Round Key terdiri 

dari Nb buah kata dari Rijndael’s key schedule. Tiap key memiliki ukuran 

yang sama dengan state. Gambar 2.6 menunjukkan ilustrasi proses 

AddRoundKey(). 

 
Gambar 2.6 Ilustrasi AddRoundKey() (NIST, 2001) 
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 Urutan kerja AES-256 dapat dijabarkan sebagai berikut (Rijmen, 2001). 

1. Lakukan AddRoundKey(). 

2. Lakukan Subbytes(). 

3. Lakukan ShiftRows(). 

4. Lakukan MixColumns(). 

5. Lakukan AddRoundKey(). 

6. Ulangi langkah 2-5 sebanyak 13 kali (sisakan ronde terakhir). 

7. Untuk ronde terakhir, lakukan Subbytes(), ShiftRows(), dan AddRoundKey(). 

8. Selesai. 

Pseudocode algoritma AES dapat dilihat pada Gambar 2.7. 

   
Gambar 2.7 Pseudocode Algoritma AES (NIST, 2001) 
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2.8 Android 

 Android merupakan software stack untuk perangkat mobile yang mencakup 

sistem operasi, middleware dan beberapa aplikasi kunci. Android dibangun 

menggunakan bahasa pemrograman Java. Beberapa IDE yang biasa digunakan 

untuk pengembangan aplikasi Android adalah Eclipse, Netbeans, AIDE (Android 

IDE), IntelliJ IDEA dan Android Studio. 

 Arsitektur Android terdiri dari 4 lapisan (layer) yang terdiri dari aplikasi, 

application framework, libraries dan Linux kernel (Saha, 2008). Setiap lapisan 

memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Gambar 2.8 merupakan gambar 

arsitektur Android secara umum. 

 
Gambar 2.8 Arsitektur Android Secara Umum (Saha, 2008) 
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Layer aplikasi memuat berbagai macam aplikasi yang dapat dilihat dan 

digunakan langsung oleh user seperti e-mail, SMS, browser, contacts, dan lain-

lain. Sebuah core application dapat mengakses framework API yang digunakan 

untuk membangunnya. Hal ini mendukung component reuse di mana user tidak 

perlu mengganti aplikasi untuk mengakses aplikasi lain, melainkan dapat 

mengakses langsung dari aplikasi tersebut. Contohnya, ketika kita mengakses 

penerjemah dan kemudian ingin menyimpan hasil terjemahan ke aplikasi 

penyimpan teks, kita tinggal membuka aplikasi teks tersebut dari aplikasi 

penerjemah. 

 Android menyediakan banyak library yang digunakan oleh berbagai 

komponen dalam sistem Android. Library-library tersebut dibagi menjadi library 

C/C++ yang digunakan oleh application framework dan library Java yang 

digunakan pada Android runtime. Setiap aplikasi Android berjalan pada proses 

tersendiri dengan instansi Dalvik virtual machine (VM) tersendiri. Dalvik  VM  

bergantung pada Linux kernel pada proses seperti threading dan low-level memory 

management. 

 Linux kernel bertanggung jawab pada core system services seperti keamanan, 

memory management, process management, network stack dan driver model. 

Linux kernel juga bertindak sebagai abstraction layer antara hardware dan 

software stack sisanya. 
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2.9 Silesia Corpus 

 Silesia corpus merupakan sebuah data set yang terdiri dari 12 file dengan 

ukuran berkisar antara 6-51 MB yang cocok digunakan untuk penelitian di bidang 

lossless data compression. Silesia corpus menyediakan file-file yang umum 

dipakai saat ini (Deorowicz, 2003). Silesia corpus dibuat karena data set yang   

umum digunakan sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai pedoman dalam 

penelitian. Hal tersebut dikarenakan oleh permasalahan berikut (Deorowicz, 2003). 

1. Kurangnya file berukuran besar padahal semakin hari semakin sering 

penelitian dilakukan pada file berukuran besar. 

2. Kurangnya teks berbahasa asing yang digunakan dalam data set di mana 

umumnya hanya ada teks berbahasa Inggris, padahal penelitian dilakukan 

pada semua bahasa.  

3. Kurangnya file yang merupakan kumpulan dari rangkaian file dalam proyek 

besar, khususnya proyek pemrograman. Kompresi untuk tiap source file 

dianggap tidak efisien. 

4. Tidak adanya citra medis, padahal citra medis sangat penting untuk penelitian 

menggunakan lossless data compression. Hal ini dikarenakan hasil keluaran 

dari kompresi citra medis harus sama dengan citra medis asli. 

5. Kurangnya jumlah database yang disediakan, padahal database dapat 

dikatakan merupakan data yang berkembang paling pesat. 

 Berdasarkan permasalahan di atas dibuatlah Silesia corpus yang terdiri dari 

file database, kumpulan proyek, teks berbahasa Inggris dan asing, executable, 

html, dan citra medis. Adapun file-file yang terdapat dalam Silesia corpus dapat 

dilihat pada Gambar 2.9. 
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Gambar 2.9 Silesia Corpus (Deorowicz, 2003) 

 

 

 File-file dalam Silesia corpus dapat dijabarkan sebagai berikut. 

1. File “dickens” berisi kumpulan 14 novel karya Charles Dickens dengan format 

teks berbahasa Inggris. 

2. File “mozilla” berisi tarred executable dari web browser Mozilla versi 1.0. 

3. File “mr” berisi citra medis dari Magnetic Resonance Imaging (MRI) pada 

kepala. 

4. File “nci” berisi database dari struktur kimia. 

5. File “ooffice” berisi dynamic linked library dari Open Office versi 1.01 yang 

terdiri dari word processor, spreadsheet program, presentation maker, dan 

graphical program. 

6. File “osdb” berisi Open Source Database Benchmark yang terdiri dari contoh-

contoh database. 
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7. File “reymont” berisi file pdf dari buku berbahasa Polski dengan judul “Chlopi” 

karangan Wladyslaw Reymont. 

8. File “samba” berisi kumpulan file dalam file open source project Samba versi 

2.2-3. 

9. File “sao” berisi database dari katalog bintang dari Smithsonian Astrophysical 

Observatory (SAO) yang berisi informasi sekitar 258.996 bintang. 

10. File “webster” berisi kamus bahasa Inggris  dengan nama “The 1913 Webster 

Unabridged Dictonary” dengan format html. 

11. File “xml” berisi file xml yang terdiri dari kumpulan 11 file xml. 

12. File “x-ray” berisi citra medis X-ray dari tangan seorang anak kecil. Citra ini 

merupakan citra 12-bit gray scaled. 
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