
Tips dan Trik IlmuKomputer.Com
Copyright © 2004 IlmuKomputer.Com

IRVAN VIEWIRVAN VIEW: : Alternatif Lain ImageAlternatif Lain Image
ViewerViewer

Yeni Setiawan
Yeni-setiawan@hotpop.com

Para pemakai komputer dengan sistem operasi Windows, tentunya mengenal ACDSee sebagai
software image viewer yang cukup terkenal. Selain mudah digunakan, ACDSee juga mudah
didapatkan dimana-mana.

Tetapi saya menemukan beberapa kekurangan pada ACDSee, antara lain:
- ukuran program yang relatif besar
- tidak bisa melakukan batch-resizing (merubah ukuran beberapa gambar sekaligus)
- versi terbaru agak memakan banyak memori
- tidak gratis, sehingga saya terpaksa melakukan pembajakan (sekarang sudah tidak lagi)

Kemudian, seorang teman memberi tahu saya tentang Irvan View. Dari warnet terdekat, dengan
hanya menggunakan satu disket, file setup/instalasi Irvan View telah saya dapatkan.

Software image viewer dengan icon sapi terlindas truk ini diciptakan oleh Irvan Skiljan dengan
lisensi freeware alias gratis untuk pemakaian sendiri. Anda bisa mendapatkannya di
http://www.irvanview.com
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FITUR-FITUR IRVAN VIEW

1. Ukuran file instalasi relatif kecil, dibawah 1 MB

2. Support berbagai macam file image, audio dan video bahkan teks:

JPG, JPEG, JPE, GIF, BMP, DIB, TIF, TIFF, PNG, PCX, TGA, PCD, SUN, RAS, ICO,
AVI, IFF, PPM, PGM, PBM, LBM, WMF, EMF, WAV, PSD, MPG, MPE, MPEG, MID,
RMI, MOV, CUR, ANI, DCX, EPS, CLP, LWF, LDF, CAM, G3, AIF, AU, SND, PSP,
ICL, SFW, KDC, RA, MP3, DCM, ACR, FPX, XBM, XPM, DJVU, SWF, IMG, IW44,
WBMP, SGI, RGB, RLE, MED, RLE, SFF, NLM, NOL, NGG, GSM, JP2, JPC, J2K,
JPF, FSH, CRW, B3D, WMA, WMV, TTF, SID, MNG, JNG, RAW, ECW, ASF, TXT,
WAD, ICS, IDS, CDR, CMX, WBZ, WBC, NEF, ORF, RAF, MRW, DCR, OGG

beberapa membutuhkan plugin tertentu. Hal ini dimaksudkan karena tidak semua orang
membutuhkan plugin yang sama dalam pemakaian sehari-hari.

3. Berbagai macam pilihan bahasa yang bisa digunakan. Secara default adalah Bahasa
Inggris dan Jerman. Bahasa Indonesia juga tersedia kok.

4. Batch renaming dan conversion. 
Anda bisa mengganti nama banyak file sekaligus, meng-convert banyak file sekaligus
ke format yang lain, merubah ukuran banyak image sekaligus, memotong/crop banyak
file sekaligus, rotate dan flip banyak file sekaligus.

5. Built in hex viewer (sayang, tidak sekaligus hex editor).
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6. Built in ASCII viewer, untuk menampilkan karakter ASCII file apa saja.

7. Slideshow, yang kemudian dapat dijadikan screensaver (SCR), disimpan sebagai file
EXE, bahkan dibakar ke CD (tentu harus tersedia drive CDRW). Selain itu, daftar nama
bisa disimpan sebagai file TXT.

8. Contact Sheet, memudahkan anda mencetak seluruh foto favorit.

9. On the fly edit.
Anda tidak perlu membuka program lain untuk melakukan sedikit editing pada file
gambar. Resize, resample , rotate, flip, add text, merubah warna dan beberapa efek bisa
Anda lakukan dari window yang sama tanpa harus menggunakan program tambahan.

10. Effect Browser. Memudahkan Anda menentukan efek yang cocok untuk file gambar
Anda. Efek yang tersedia adalah: blur, emboss, oil paint, edge detection, median filter,
explosion, pixelize, sharpen, fine rotation, 3D button dan red eye reduction.

11. Mampu mengirimkan email langsung, tanpa program email client lainnya
(membutuhkan plugin)

KEKURANGAN IRVAN VIEW

1. GUI (tampilan grafis) biasa-biasa saja

2. Shortcut keyboard yang agak berbeda

3. Iconnya jelek

4. Saat agak crush, beberapa toolbar akan “menghilang”. 
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