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MATERI
A. Pembuatan Prototype

Penerapan pembuatan prototype akan selalu di ikuti oleh analisa prototype. Berikut merupakan adalah 
contoh  penerapan pembuatan prototype produk perangkat kerasberbnetuk pemantau nirkabel bernama 
Raspberry Pi model B.
1. Alat dan bahan dalam membuat Raspberry Pi model B :

a. Raspberry Pi
Merupakan komputer mikro berukuran seperti kartu kredit yang dikembangkan oleh Rapsberry 
foundation, Inggris.

b. Wireless USB Adapter
Merupakn perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke sebuah router secara 
wireless melalu port USB.

c. WLAN
Sistem WLAN akan digunakan untuk  menghubungkan antara Raspberry Pi dan perangkat yang 
digunakan user.

d. Kamera
Kamera yang digunakan dalam proyek ini adalah Raspberry Pi NoiR.

2. Perangkat Lunak pada Raspberry Pi.
a. Sistem Operasi Rasbian

Merupakan  salah satu operasi yang dapat digunakan pada Raspberry Pi.
b. Motion

Merupakan perangkat lunak yang memungkinkan pengguna melakukan live streaming melalui 
webcam yang terhubung pada Raspberry Pi.

c. MJPG – Streamer
MJPG  merupakan perangkat lunak, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan 
livestreaming melalui kamera yang terhubung pada Raspberry Pi.

d. GUI
Adalah Interprestasi hasil dari suatu sistem yang telah dibuat.

3. Hasil Penerapan Raspberry Pi Model B
Setelah di adakan pengujian monitoring  menggunakan kamera Raspberry Piu NoiR dan webcam 
dapat disimpulkan bahwa aplikasi motion tidak cocok pada kamera Raspberry Pi NoiR. Hal ini 
ditandai dengan tidak muncul tampilan pada browser saat live streaming dilakukan. Aplikasi  motion 
cocok digunakan pada webcam, hal ini ditandai dengan berhasilnya dilakukan live streaming 
menggunakan webcam.

B. Pengujian Prototype
Pengujian prototype merupakan bagian dari pengujian produk baru. Pengujian produk baru bertujuan 
untuk memberikan penilaian yang lebih rinci tentang peluang sukses produk  baru. Secara umum, terdapat
4 ( empat) kegiatan dalam pengujian produk baru, yaitu sebagai  berikut :
1. Tecnical testing
2. Pengujian Preference and Satisfaction Testing (referensi dan Kepuasan)
3. Pengujian Pasar Simulasi (Simulation Test Market)
4. Pengujian Psar (Test Market)



TUGAS
1. Rangkum materi di bukun catatan kalian.
2. Buatlah model prototype / contoh produk yang berhubungan dengan dunia komputer (sesuai jurusan)
3. Foto hasil pekerjaan kalian dan kirimkan via WA.


