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DAFTAR ISTILAH 

 

AIX : Singkatan dari Advanced Interactive eXecutive, adalah 

sebuah versi sistem operasi UNIX yang dikembangkan 

oleh IBM untuk platform server dan workstation. 

Altitude : Letak tinggi rendahnya suatu daratan diukur dari 

permukaan laut. 

Android : Sistem operasi berbasis linux yang dirancang untuk 

perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar 

dan komputer tablet. 

AOSP : Sebuah source yang diberikan oleh google yang 

bersifat open source yang dapat dipakai dalam 

pembuatan custom rom atau untuk di perkaya fiturnya 

dan dapat digunakan sebagai source cross device 

(masih dalam lingkup android) dengan prosedur 

tertentu dan pengerjaan yang khusus dan kegiatan 

build-nya. 

API : Singkatan dari Application Programming Interface 

adalah sekumpulan perintah, fungsi, dan protokol yang 

dapat digunakan oleh programmer saat membangun 

perangkat lunak untuk sistem operasi tertentu. API 

memungkinkan programmer untuk menggunakan 

fungsi standar untuk berinteraksi dengan sistem 

operasi lain. 

Aplikasi : Suatu subkelas perangkat lunak komputer yang 

memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk 

melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. 
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CDC Technology : Kepanjangan dari Connected Device Configuration 

merupakan spesifikasi framework dari Java ME 

application. Dalam CLDC terdapat libraries-libraries 

dan virtual machine supaya aplikasi yang kita buat 

dapat berjalan. Dipakai untuk peralatan yang sumber 

dayanya lebih besar. 

CDMA/EVDO : Singkatan dari Evolution-Data Optimized merupakan 

sebuah standar pada wireless broadband berkecepatan 

tinggi. EVDO satu dari dua macam standar utama 

nirkabel generasi ke-3 atau 3G. Adapun standar yang 

lainnya adalah W-CDMA. 

CLDC Technology : Kepanjangan dari Connected Limited Device 

Configuration merupakan spesifikasi framework dari 

Java ME application. Dalam CLDC terdapat libraries-

libraries dan virtual machine supaya aplikasi yang kita 

buat dapat berjalan. 

Dalvik virtual 

machine 

: Tempat berjalannya aplikasi-aplikasi dari Android. 

Dengan Dalvik inilah, proses jalannya aplikasi menjadi 

efisien. Dalvik mengeksekusi file berekstensi dex yang 

disimpan dan dioptimalkan sehingga penggunaan 

memory di Android OS menjadi minimal. 

EDGE : Singkatan dari Enhanced Data rates for GSM 

Evolution adalah teknologi evolusi dari GSM. Tujuan 

pengembangan teknologi baru ini adalah untuk 

meningkatkan kecepatan transmisi data, efesiensi 

spektrum, dan memungkinkannya penggunaan 

aplikasi-aplikasi baru serta meningkatkan kapasitas. 
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Fingerprint 

recognition 

: Pengenalan sidik jari (fingerprint recognition) adalah 

salah satu teknik biometri utama untuk identifikasi 

pribadi (personal identification). Hal ini dilakukan 

dalam rangka mengenali user, dan melakukan blocking 

pada user yang tidak dikehendaki (keamanan). 

Frame rate : Jumlah bingkai gambar atau frame yang ditunjukan 

dalam gambar bergerak. 

Gesture : Merupakan kombinasi sentuhan pada device dengan 

sistem operasi android yang dibunakan untuk beberapa 

keperluan dan action. 

GSM : adalah sebuah teknologi komunikasi selular yang 

bersifat digital. Teknologi GSM banyak diterapkan 

pada komunikasi bergerak, khususnya telepon 

genggam. Teknologi ini memanfaatkan gelombang 

mikro dan pengiriman sinyal yang dibagi berdasarkan 

waktu, sehingga sinyal informasi yang dikirim akan 

sampai pada tujuan. 

Gyroscope : Berfungsi untuk menentukan gerakan sesuai dengan 

gravitasi yang dilakukan oleh pengguna. 

HP-UX : Singkatan dari Hewlett-Packard Unix adalah salah satu 

sistem operasi keluarga UNIX yang 

diimplementasikan oleh Hewlett-Packard yang banyak 

digunakan di komputer mainframe. 

Jam atom : Sebuah jenis jam yang menggunakan standar frekuensi 

resonansi atom sebagai penghitungnya. 

 

 

 

CORBA : Cara lain untuk melakukan pemrograman jaringan 
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terdistribusi dan open system, dimana obyek yang 

dipanggil tidak hanya berasal dari program yang dibuat 

dengan bahasa Java saja tetapi juga bisa dibuat dengan 

bahasa lain. 

Java servlet : Teknologi Java untuk aplikasi web berupa class yang 

digunakan untuk menerima request dan memberi 

respon melalui protokol http (html, xml, file dan 

sebagainya). 

JDBC : Singkatan dari Java Database Connectivity yang mana 

tiap koneksinya diatur dengan kelas yang bernama 

Connection dengan cara meng-import driver sesuai 

dengan aplikasi DBMS yang kita gunakan. 

JSP : JSP adalah suatu teknologi web berbasis bahasa 

pemrograman Java dan berjalan di platform Java, serta 

merupakan bagian teknologi J2EE (Java 2 Enterprise 

Edition). 

Koordinat : Suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang 

dan garis bujur yang menunjukan suatu obyek baik itu 

orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di 

lapangan atau bumi dengan di peta. 

Longitude : Garis lintang, angka dari sudut bundar bumi horisontal. 

Titik diawali dari 0 ke 180 derajat, dan 0 ke-180 ke 

arah sebaliknya. Titik 0 dimulai dari garis negara 

Inggris. Mengarah ke Indonesia akan menjadi angka 

positif. Kebalikannya koordinat Longitude minus 

adalah arah kebalikan. 

Latitude : Garis yang horisontal/mendatar. Titik 0 adalah sudut 

ekuator, tanda + menunjukan arah ke atas menuju 

kutub utara, sedangkan tanda minus di koordinat 
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Latitude menuju ke kutub selatan. 

Layer : Merupakan kumpulan atau lapisan yang berfungsi 

sebagai penempatan suatu objek, atau bisa juga di 

sebut sebagai kanvas untuk sebuah objek. 

LIBC : Library-library dasar yang dibutuhkan agar program 

Linux bisa berjalan (kalau di lingkungan Windows, 

seperti file-file DLL). 

Middleware : Merupakan software yang menghubungkan bagian-

bagian berbeda pada sebuah aplikasi atau rangkaian 

aplikasi. 

MIDP : Spesifikasi untuk sebuah profile J2ME. MIDP 

memiliki lapisan diatas CLDC, API tambahan untuk 

daur hidup aplikasi, antarmuka, jaringan dan 

penyimpanan persisten. 

Mobile network : Merupakan jaringan radio terdistribusi yang melewati 

area-area yang disebut sel, dimana tiap sel melayani 

minimal satu transceiver yang biasa diketahui 

sebagai cell site ataupun base station. 

NFC : NFC adalah singkatan dari Near Field Communication 

yang intinya menciptakan komunikasi antar dua 

perangkat dengan cara menyinggungkan atau 

mendekatkan dua perangkat pada jarak hingga 

beberapa sentimeter saja. 

 

 

OpenGL : OpenGL adalah kumpulan standard API (Application 

Programming Interface) yang menghubungkan 
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software dengan hardware grafis untuk menampilkan 

gambar 2D dan 3D. 

Path : Jalur dalam pohon pencarian yang mewakili jalur 

lengkap jika itu bermula dengan node awal dan 

berakhir dengan node tujuan. Jika tidak, disebut jalur 

partial. 

Pathfinding : Proses pencarian path tercepat dari titik asal ke titik 

tujuan dengan menghindari berbagai halangan 

sepanjang path yang ditempuh. 

Platform : Unsur yang penting dalam pengembangan perangkat 

lunak. Platform mungkin dapat didefinisikan secara 

sederhana sebagai tempat untuk menjalankan 

perangkat lunak. 

Plug-in : Semacam fungsi atau fitur tambahan yang 

digabungkan ke sebuah sistem untuk menambah 

kemampuan dan kinerja dari sistem tersebut. 

Profile : Kumpulan API yang terdapat supaya aplikasi kita 

dapat berjalan pada peralatan tertentu.  

Proyek butter : Merupakan sebuah peningkatan pada android dengan 

tujuan untuk membuat perangakat android lebih 

smooth. 

Public domain : Merupakan sesuatu yang tidak ada seseorang atau 

suatu organisasi/badan usaha memiliki minat 

proprietary. (Minat proprietary biasanya dilakukan 

dengan sebuah hak cipta atau paten). 

 

 

RMI : Remote Method Invocation (RMI) adalah sebuah 

teknik pemanggilan method remote yang 
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menggunakan paradigma pemrograman berorientasi 

obyek (Object Oriented Programming). 

SDK : Kependekan dari Software Development Kit. SDK 

adalah salah satu tools dari API. Aplikasi ini banyak 

digunakan untuk mengembangkan aplikasi platform 

android dengan bahasa program Java. 

SGL : Library yang mendasari mesin grafik 2D. 

Smartphone : Telepon genggam yang mempunyai kemampuan 

dengan pengunaan dan fungsi yang menyerupai 

computer, dengan fitur canggih seperti email, internet, 

membaca e-book  dan lainnya. 

Solaris : Merupakan sebuah sistem operasi keluarga Unix yang 

sebelumnya dikembangkan oleh Sun 

Microsystems Inc. 

SQL-92 : Salah satu versi dari Structure Query Language 

Ssitem Operasi : Komponen pengolah piranti lunak dasar (essential 

component) tersistem sebagai pengelola sumber daya 

perangkat keras komputer (hardware), dan 

menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat 

lunak. 

SSL : Secure Sockets Layer (SSL) adalah protokol yang 

menyediakan komunikasi aman di internet untuk hal-

hal seperti penjelajahan web, email, perpesanan instan, 

dan transfer data lainnya. 

Text-to-speech : Suatu sistem yang dapat melakukan konversi dari teks 

menjadi ucapan. 

Trilaterasi : Proses mencari koordinat sebuah titik berdasarkan 

jarak titik tersebut ke minimal 3 buah koordinat yang 

sudah diketahui. 
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Triple buffering : Merupakan fitur untuk menstabilkan frame rate 

gambar. 

Vsync : Feature pada GPU yang berfungsi mengatasi gejala 

tearing yang diakibatkan frame rate game melampaui 

nilai refresh rate layar.  

Webkit : Sebuah mesin layout yang didesain agar browser dapat 

me-render halaman web. 

Wifi : Sebuah teknologi terkenal yang memanfaatkan 

peralatan elektronik untuk bertukar data secara 

nirkabel (menggunakan gelombang radio) melalui 

sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi Internet 

berkecepatan tinggi. 

 


