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Desain Website Dengan Photoshop
Photoshop tidak akan pernah lekang “dimakan” kemajuan jaman. Walaupun saat
ini sudah masuk ke era smartphone/tablet, Photoshop tetaplah jaya. Pengguna
Photoshop bertambah dari tahun ke tahun. Ini membuktikan bahwa Photoshop
tetaplah software paling top untuk mengedit foto dan mengolah karya grafis.
Buku ini mengupas tip dan trik, tombol shortcut, dan berbagai macam teknik
tersembunyi yang ada di dalam Photoshop. Ditujukan untuk semua pengguna
Photoshop, diharapkan bisa menjadi bacaan ringan agar penguasaan fitur-fitur
yang ada di software ini meningkat. Beberapa contoh materi yang dibahas di sini
antara lain: • Tiga langkah mempertegas dan memperkuat karakter foto. • Tiga
cara membaca histogram. • Tip dan trik seputar kanvas dan fitur zoom. • Cara
membuat animasi menggunakan Photoshop. • Kumpulan efek-efek khusus yang
menarik. • Tips dan trik seputar tool. • Dan lain sebagainya. Melalui buku ini,
siapa pun pengguna Photoshop akan semakin tertarik memanfaatkan software
tersebut.
"""Jika Anda membutuhkan cara instant untuk mengelola, mengedit, dan
menyajikan koleksi foto-foto digital, maka Adobe Photoshop Lightroom 5 menjadi
solusinya. Anda bisa mengorganisasi filefile foto sampai ratusan hingga ribuan
yang berserakan di hard disk komputer dalam satu tempat saja. Selanjutnya,
Anda bisa mempercantik, mengoreksi, dan meningkatkan kualitas foto-foto digital
menggunakan fitur-fitur yang bahkan tidak tersedia di Adobe Photoshop. Ketika
foto-foto itu ingin dipresentasikan, Anda bisa menyajikannya dalam bentuk slide
presentasi, cetakan photo-book, maupun website. Anda akan mengenal fitur-fitur
utama yang ada di Adobe Photoshop Lightroom 5 seperti Clarity, Vibrance,
Histogram, Black and White, Preset, dan fitur-fitur adjustment lainnya. Anda akan
mengetahui cara memanfaatkan lens profile serta fitur Curves untuk mengoreksi
foto. Selain itu, ada juga fitur-fitur utama dalam editing foto seperti cropping dan
vignette yang bisa Anda manfaatkan. Buku ini menyajikan Adobe Photoshop
Lightroom 5 secara lebih detail. Harapannya, Anda bisa memanfaatkan
Lightroom 5 sebagai tool utama untuk koreksi foto-foto digital. Inilah satu-satunya
buku tentang Lightroom 5 untuk membantu para fotografer amatir mengelola dan
meningkatkan kualitas foto-foto digital mereka."""
Konon, wanita lebih sigap dan mampu ber-multitasking dibandingkan pria.
Dibatasi waktu yang pernah melampaui 24 jam, jadilah para ibu dalam buku ini
jumpalitan menangani aneka urusan. Dari urusan anak yang mulai puber, anak
yang hobi mogok sekolah, gonta-ganti PRT, hingga pengasuh yang hobi pacaran
dan membawa kabur anak asuhnya! Kisah-kisah dalam buku ini adalah
kumpulan pengalaman para ibu dari berbagai kalangan, mulai dari ibu rumah
tangga, wanita karier, sampai single mother. Repot? Pasti. stres? Bisa jadi. Tapi,
jelas tak ada bandingannya dengan cinta, bahagia, dan pelajaran berharga yang
diterima. Simak kisah mereka dalam spektrum mengasyikkan: haru biru,
menggelitik, ceria, dan penuh perenungan. *** Para penulis: Sari Meutia, Dewi
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Rieka, Shinta Handini, Tria Ayu K., Sylvia L'Namira, Indah Julianti, Nunik Utami,
Ambhita Dhyaningrum, Haya Aliya Z., Triani Retno, Erlina Ayu, Fita Chakra, estu
Sudjono, Indah IP, NIta Candra, Retnadi Nur'aini, Nadiah Alwi, Aan wulandari,
Qonita Musa. [Mizan, Lingkar Pena, Wanita, Tuntunan, Indonesia]
DESAIN GRAFIS & DESAIN WEBSITEPROGRAM STUDI TEKNIK
INFORMATIKAGlobal Aksara PersAdobe Photoshop CS5 untuk Desain Web
ProfesionalElex Media Komputindo
Ide merupakan salah satu bentuk modal yang sangat berharga di samping uang,
relasi, dan nama baik. Apabila seseorang memiliki ide, ia bisa memiliki sebuah
bisnis walaupun ia tidak memiliki modal uang. Salah satu caranya adalah dengan
cara menjual ide itu kepada orang lain yang memiliki modal uang. Di dalam buku
ini, kami akan memaparkan 40 jenis bisnis yang bisa dimulai hanya dengan
bermodalkan ide-ide cemerlang. Banyak di antaranya adalah bisnis-bisnis yang
terasa umum. Hal ini disengaja agar para pembaca terbuka pikirannya dan
menganggap bahwa hanya dengan mengandalkan ide yang saat ini sudah ia
miliki, mereka bisa membuat bisnis baru yang menguntungkan. Diharapkan,
setelah membaca buku ini, para pembaca menjadi terinspirasi dan terdorong
untuk mengembangkan bisnisnya sendiri. Diharapkan pula, para pembaca akan
mengetahui langkah demi langkah menjalankan bisnis berbasis ide tersebut.
Desain web yang unik dan menarik akan membuat para pengunjung betah
melihat website kita. Untuk mewujudkan hal tersebut, Anda bisa saja
menggunakan template desain gratis yang tersedia banyak di internet. Namun,
hal ini akan terasa menjadi tidak unik lagi karena akan ada banyak orang yang
menggunakan template serupa. Dan tentunya, bisa saja template yang Anda
gunakan tidak sesuai dengan keinginan Anda. Lalu, bagaimana caranya untuk
mengatasi hal ini? Mulai sekarang, Anda bisa membuat desain web sendiri
dengan mengikuti langkah demi langkah yang ada di buku ini. Anda akan
dituntun mulai dari membuat pola desain sebuah website, memecahnya menjadi
kode-kode HTML dan CSS, sampai memublikasikannya ke hosting gratisan.
Untuk memudahkan belajar, buku ini juga disertai CD yang berisi software
pembuat desain website, serta puluhan template website yang bisa dimodifikasi
sesuai tema website Anda. -MediaKita""" Adobe Photoshop Lightroom adalah software photo editor yang canggih
sekaligus ekonomis. Berbeda dengan Adobe Photoshop yang berharga mahal
dan dirancang untuk mengedit foto, desain grafis, dan menciptakan efek-efek
digital yang """"wah"""", Adobe Photoshop Lightroom dibuat khusus untuk
mengedit foto digital menggunakan workflow (alur kerja) yang komplet, yaitu
dimulai dari transfer foto, mengorganisasi foto- foto itu, mengedit dan mengoreksi
foto, sampai publikasi menggunakan slideshow, printing, dan website. Jika Anda
sudah pernah menggunakan Adobe Photoshop, maka bukan berarti Anda tidak
perlu mencoba Adobe Photoshop Lightroom. Alasannya, Adobe Photoshop tidak
bisa dibandingkan dengan Adobe Photoshop Lightroom secara langsung. Cara
penggunaan Adobe Photoshop Lightroom berbeda dengan Photoshop. Selain
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itu, ada banyak fitur unggulan untuk editing foto yang justru tidak ada di
Photoshop, seperti Recovery, Graduated Filter, Fill, Identity Plate, slideshow, dan
lain sebagainya. Bahkan, Adobe Photoshop Lightroom dilengkapi dengan banyak
preset untuk menciptakan efek-efek fotografis yang indah hanya dalam sekali klik
saja. Dengan demikian, fotografer yang paling tidak berpengalaman pun bisa
menciptakan foto indah dalam sekejap. Buku ini mengupas tuntas cara
menggunakan Adobe Photoshop Lightroom. Setelah membaca buku ini,
diharapkan Anda akan memahami bagaimana cara mengorganisasi foto hingga
memublikasikan foto itu kepada orang lain untuk berbagai tujuan, seperti
pitching, presentasi, selling, dan seterusnya."""
Jika anda ingin mendapatkan tip dan trik seputar Adobe Photoshop CS3, buku
101 Tip dan Trik Photoshop CS3 cocok anda miliki. Melalui buku ini anda akan
mendapatkan rahasia-rahasia tersembunyi dari penggunaan Photoshop CS3.
Buku ini tidak membahas penggunaan Photoshop secara spesifik, akan tetapi
membahas bagaimana menggunakan Photoshop dengan cara yang cepat,
efektif dan smart. Dan masih banyak lagi tentunya pembahasan yang akan
diungkap di dalamnya. Dengan demikian anda bisa menjawab sendiri rahasiarahasia tersembunyi yang ada di dalam Photoshop CS3
"""500 tip, trik, kombinasi tombol shortcut, dan referensi dijadikan satu dalam
buku Photoshop. Hasilnya, Anda akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang
begitu melimpah sehingga proses desain hingga photo editing menjadi jauh lebih
mudah dan efisien. Buku ini mengupas hal-hal seperti: • Tip dan trik apa saja
yang dapat ditemukan di Photoshop Lightroom 4. • Bagaimana mengoptimalkan
Windows 8 untuk bekerja dengan Photoshop. • Referensi-referensi istilah seputar
Photoshop dan dunia fotografi serta desain. • Tombol-tombol shortcut untuk
mempercepat proses bekerja tanpa harus mengandalkan mouse terus-menerus.
Buku ini merupakan salah satu buku dengan jumlah tip dan trik terbanyak hingga
saat ini. Memahami isi buku ini akan membantu Anda mengenali Photoshop
dengan lebih dalam. Jika selama ini Anda mengetahui bagaimana menggunakan
Photoshop namun tidak tahu bilamana ada metode-metode khusus yang dipakai
untuk mempercepat proses pekerjaan Anda, maka buku ini pantas dibaca. Begitu
pun jika Anda ingin memahami istilah dunia desain dan fotografi dengan baik
untuk kepentingan ilmiah bagi para mahasiswa dan pelajar desain grafis, maka
buku ini bisa dijadikan buku pilihan utama. Semoga dengan membaca buku ini,
Anda akan lebih cepat menguasai Photoshop."""
"""Photoshop CS6 hadir dengan fitur-fitur terbaru yang cukup mencengangkan!
Sebut saja beberapa di antaranya: Tilt-Shift Blur untuk membantu Anda
menciptakan efek kabur berbentuk persegi empat, Iris Blur untuk membuat efek
kabur berbentuk lingkaran, dan Field Blur untuk menciptakan efek eksotik pada
foto portrait. Anda juga akan merasakan sendiri kecanggihan Crop Tool yang
bersifat non-destructive atau Perspective Crop Tool untuk mengoreksi foto yang
dipotret menggunakan wide angle lens. Panel-panel pun sudah diperbarui. Ada
panel Properties, panel Layers yang sudah dipercanggih, panel Character Style
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dan Paragraph Style, dan lain sebagainya. Photoshop CS6 juga dilengkapi
dengan menu baru, antara lain menu Type untuk mengelola teks. Dengan
adanya banyak fitur yang canggih dan signifikan itulah, ada banyak alasan
mengapa Anda perlu meng-upgrade Photoshop ke versi CS6. Anda akan
mendapatkan pengalaman yang benar-benar baru jika bekerja dengan sebuah
foto digital atau karya desain grafis. Itulah mengapa Anda membutuhkan buku
ini. Anda akan mengenal beragam fitur baru dan bagaimana memanfaatkan
Photoshop CS6 untuk menciptakan efek-efek fotografis yang indah. Jika Anda
seorang pemula di dunia Photoshop, buku ini tetap bisa Anda ikuti dengan
baik."""
Buku Otodidak Desain Website dari Nol ini membantu Anda mengenal dan
mempelajari prinsip-prinsip desain website. Secara khusus, buku ini mengupas
metode penggunaan Dreamweaver untuk membuat halaman website yang
menarik disertai langkah-langkah yang mudah dipahami Pembahasan di dalam
buku ini meliputi: •Mulai mendesain website baru mulai dari nol. •Memasukkan
gambar dan desain tabel. •Mengenal Panel Properties. •Bekerja dengan
teks/font. •Menyisipkan Link/Anchor serta pengaturan Target. •Memasukkan
Layer dan cara memanfaatkan CSS. •Dan lain sebagainya. Sistem minimal yang
dibutuhkan untuk mempelajari buku ini: •Dreamweaver CS3 •MS Windows XP
Buku ini cocok dibaca oleh orang-orang yang ingin mempelajari dan mendesain
website dari nol serta desainer website yang ingin mempelajari Dreamweaver.
Akhir kata, selamat mendesain website! (Thinkjubilee.com)
"""Web desain adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan
bagaimana tampilan isi suatu website atau situs. Desain yang baik akan
berpengaruh terhadap kenyamanan dan ketertarikan pengunjung web. Hal ini
karena website merupakan sarana untuk membangun bisnis online yang berisi
berbagai hal seperti informasi dan interaksi dengan orang lain. Salah satu
program yang digunakan untuk membuat desain web adalah Adobe Photoshop.
Program berbasis bitmap ini dapat membantu dan memberikan kemudahan bagi
Anda dalam membuat aneka desain web. Dengan kemampuan yang dapat
dikatakan mendekati sempurna, maka sangat membantu bagi para desainer web
dalam menuangkan ide dan imajinasinya dalam menciptakan sebuah karya
grafis secara lebih optimal. Anda dapat mengolah foto, membuat kreasi button,
dan membuat teks yang menarik. Buku Adobe Photoshop CS5 untuk Desain
Web Profesional ini akan membahas berbagai teknik membuat desain web
dengan beberapa tema. Berbagai contoh desain web yang lebih lengkap akan
diketengahkan dalam bentuk contoh-contoh latihan."""
Photoshop CC 2017 dan CorelDRAW 2017 merupakan software desain grafis paling
canggih. Buku ini mengupas kedua software desain grafis tersebut untuk membantu
Anda membuat kreasi-kreasi yang menarik. Pembahasan meliputi: • Pengenalan
interface dan tool-tool penting. • Pemanfaatan Layer dan efek-efek bitmap. •
Penggunaan fitur baru, seperti Artboard, Match Font, dan Face Aware Liquify. • Teknik
menggambar menggunakan tool yang telah disediakan. • Dan bahasan-bahasan lain
Page 4/8

Read Book Desain Website Dengan Photoshop
seputar CorelDRAW dan Photoshop Buku ini dilengkapi: • Workshop membuat desain
menggunakan CorelDRAW. • Workshop membuat desain menggunakan Photoshop.
Seluruh workshop disajikan langkah demi langkah yang detail dalam bentuk video
tutorial.
""" Berbisnis hanya dengan bermodal Photoshop bukanlah hal yang tak masuk akal.
Sekarang juga, Anda bisa menciptakan 18 lapangan pekerjaan baru hanya dengan
bermodalkan Photoshop dan sedikit peralatan standar. Berikut 18 lapangan kerja baru
yang akan Anda pelajari: * Bisnis Jasa Image Masking * Bisnis Desain Logo By Order *
Bisnis Desain Logo yang Di jual * Bisnis Jasa Editing Foto Wedding * Bisnis Jasa Foto
Produk untuk Advertising * Bisnis Desain Undangan Pernikahan * Bisnis Desain
Website * Bisnis Desain Kaos Distro * Bisnis Desain Stiker Mobil dan Motor * Bisnis
Desain Merchandising * Bisnis Usaha Photo Box * Bisnis Jasa Editing Video * Bisnis
Desain Digital Matte * Bisnis Jasa Desktop Design * Bisnis Kursus Photoshop * Bisnis
Produser CD Tutorial * Bisnis Jasa Desain Sampul Buku * Bisnis Desain Efek-Efek
Khusus Setiap bisnis akan dikupas. Anda akan mempelajari bagaimana mengelola
bisnis bisnis tersebut satu demi satu, mengenal target market, menghitung modal, dan
lain sebagainya. Di setiap bab, Anda akan membaca studi kasus untuk memandu Anda
menemukan ritme kerja yang pas. Selain itu, dilengkapi pula dengan contoh business
plan dan proposal kerja sama jika Anda berniat membuka diri terhadap hadirnya
investor. Buku ini merupakan satu-satunya buku yang mengupas bisnis berbasis
Photoshop!"""
Anda punya tulisan yang menarik? Punya unek-unek? Mau berbagi ilmu? Mau curhat?
Jangan cuma dipendam dong! Kini saatnya Anda memajangnya di internet, melalui
media blog. Dengan menggunakan blog, se-mua hal yang ingin Anda tulis bisa
dituangkan di sana. Buku Seri Penuntun Praktis Blogspot adalah buku yang wajib Anda
miliki jika ingin membuat blog dengan Blogspot. Buku ini akan mengajarkan kepada
Anda bagaimana membuat blog den-gan cara yang mudah dan cepat. Disajikan
dengan gaya bahasa yang santai sehingga akan me mudahkan Anda dalam
memahami buku ini. Sesudah membaca buku ini, silakan kunjungi situs kami di
www.mata-maya.com untuk berdiskusi dan berkonsutasi.
Buku ??CARA MUDAH BELAJAR DESAIN GRAFIS?? yang didalamnya membahasa
Corel Draw, Adobe Photoshop dan Sablon Digitalini disusun berdasarkan tuntutan
pengajaran dan pembelajaran diselaraskan berdasarkan pendekatan model
pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar kurikulum abad 21, yaitu
pendekatan model pembelajaran berbasis peningkatan keterampilan proses sains. ©
2019 UNP Press
Apakah Anda sering menggunakan Google untuk melakukan pencarian? Jika demikian,
jawablah pertanyaan -pertanyaan di bawah ini: Bagaimana menampilkan easter egg
pada Google dan apa isinya? Mampukah Google menghitung 7865*1678? Bagaimana
menampilkan Google dalam tampilan yang gelap? Bagaimana kita menemukan
password dan username dengan bantuan Google? Bagaimana kita bisa masuk ke
dalam inbox email menggunakan Google? Apakah kita bisa tahu negara manakah yang
paling banyak men-cari informasi dengan Google mengenai topik tertentu? Jika Anda
tidak tahu jawaban untuk pertanyaan di atas, maka Anda memerlukan buku ini. Buku
Teknik Rahasia Keyword Google untuk Pemula akan mengajarkan kepada Anda 110
teknik bagaimana memanfaatkan kata kunci yang tepat, agar apa yang kita cari bisa
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ditemukan. Selain itu, buku ini membahas juga hal-hal yang berhubungan dengan
Google, yang mungkin Anda tidak mengetahuinya. Jika Anda sudah membaca buku ini,
silakan kunjungi web kami di www.mata-maya.com untuk mengetahui informasi buku
ter-baru dan informasi IT yang penting.
Modul Desain Web Berisi Kompetensi Tentang XHTML, CSS, Javascript, jQuery,
Pengenalan Dreamweaver, Photoshop & Project Pengembangan Web
Adobe Photoshop Lightroom Classic CC 2018 adalah software yang didedikasikan secara
khusus bagi fotografer dan editor foto digital. Software ini bekerja dari hulu ke hilir mulai dari
mengarsipkan, mengedit dan menyempurnakan, dan mempresentasikan foto-foto digital baik
sebagai produk cetakan di atas sehelai kertas, file digital JPEG maupun PDF, maupun secara
online. Buku ini cukup lengkap mengupas fitur-fitur penting Lightroom dari hulu ke hilir. Oleh
karena itulah, fotografer dan editor foto sangat penting mempelajari buku ini. Bagi Anda yang
sudah sering menggunakan Photoshop, tidak ada salahnya pula mempelajari Lightroom sebab
fitur yang disediakan jauh lebih powerful. Anda akan mengenal proses impor foto dari kamera
digital, harddisk, maupun media penyimpan lainnya. Setelah itu, pembahasan akan berlanjut
ke konsep pengeditan foto mulai dari koreksi white balance hingga hitam putih. Setelah proses
editing selesai, Anda akan mengenal langkah-langkah mempresentasikan foto. Setiap langkah
dijelaskan dengan jelas sehingga proses editing foto menjadi lebih mudah dipraktikkan.
CSS atau Cascading Style Sheets adalah sebuah dokumen yang berisi aturan yang digunakan
untuk memisahkan isi dengan layout dalam halaman-halaman web yang dibuat. CSS mampu
menciptakan halaman yang tampak sama pada resolusi layar yang berbeda dari pengunjung
berbeda, tanpa memerlukan penggunaan tabel seperti pada HTML klasik. CSS
memperkenalkan "template" yang berupa style untuk dibuat dan mengizinkan penulisan kode
yang lebih mudah dari halaman-halaman web yang dirancang. Hampir seluruh desain web
suatu situs saat ini mengaplikasikan template CSS untuk mengatur tampilan yang dibuat
karena kemudahan dalam membuat dan kemampuan yang dihasilkannya. Jika Anda ingin
berkreasi membuat dan kemampuan yang dihasilkannya. Jika Anda ingin berkreasi membuat
sebuah desain web menggunakan CSS, buku ini adalah jawabannya. Di dalamnya dijelaskan
tata cara membuat desain sebuah web yang lengkap menggunakan aplikasi bantu seperti
Dreamweaver, Photoshop, dan Image Ready yang notabene merupakan aplikasi standar
dalam membuat sebuah halaman web. Anda akan diajak membuat desain web mulai dari tip
dan trik tata cara mendesain gambar dan tombol menggunakan Photoshop, animasi teks dan
tombol dengan Image Ready, mendesain sendiri tombol CSS, membuat dan mengedit aturan
CSS serta mengaplikasikannya dalam halaman web menggunakan Dreamweaver, hingga
menghubungkan tiap link yang telah dibuat di tiap halamnay. Juga disertai dengan konsep dan
teori dasar CSS yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan konsep dan teori dasar
CSS yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan keinginan dan kreativitas kita.
Pembahasan dalam buku mencakup antara lain : - Mengenal CSS - Mengenal dreamweaver 8
- CSS dalam Dreamweaver - Layout dengan Internal CSS - Web External CSS - Mendesain
gambar dan animasi - Mendesain tombol navigasi - Mengatur halaman - Menghubungkan
halaman
Anda pikir Photoshop CS3 hanya dipakai untuk memutihkan wajah orang saja? Kalau
demikian, jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini: - Bagaimana cara menuakan atau
memudakan warna tanpa perlu memilih warna sedikit pun? - Apa yang bisa dihasilkan Lens
Correction selain untuk meluruskan foto miring? - Bagaimana cara membuat efek berkabut
yang cepat dan murah? - Apakah benar-benar ada hubungannya antara lukisan dan
Channels? - Apa yang terjadi dengan klik-ganda di area terluas pada Photoshop CS3? Tahukah Anda bahwa huruf `F` begitu menguntungkan pengguna Photoshop CS3? Kalau
Anda tidak tahu jawabannya, maka Anda butuh buku ini. Mengapa? Karena buku ini
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menyimpan banyak sekali rahasia Photoshop CS3 yang belum tentu Anda ketahui. Lewat
buku ini pula Anda aka diajak untuk menggali sisi-sisi paling dalam yang ada di tiap-tiap menu,
tool, dan layer Photoshop CS3.
"Ujian sertifikasi ACE Adobe Photoshop CS4 dengan nomor ujian # 9A0-094 terdiri dari 74
pertanyaan dan untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, minimal Anda harus menjawab
dengan benar sebanyak 70% dari pertanyaan pertanyaan tersebut. Soal-soal seperti apa saja
yang nanti akan keluar saat ujian sertifikasi berlangsung? Buku ini mengupas ratusan soalsoal yang diprediksi akan muncul ketika Anda mengikuti ujian sertifikasi ACE Adobe
Photoshop CS4. Soal -soal yang ada di dalam buku ini meliputi: - Tes seputar pengetahuan
umum Photoshop - Tes seputar Adobe Bridge ,Tes seputar output, pencetakan, dan warna Tes seputar Filter, Layer, Blending Mode, dan lain sebagainya - Tes seputar Text dan
Typography - Tes seputar Actions di lingkungan Photoshop - Tes seputar Masking dan Smart
Object - Tes seputar fitur 3D, animasi, dan video editing - Tes seputar eksplorasi Tool - Dan
masih banyak lagi Tiap-tiap soal dilengkapi dengan jawaban yang benar dan pembahasan
yang lengkap dan komprehensif. Itu artinya, Anda bisa belajar banyak tentang Photoshop
lewat buku ini terlepas apakah Anda ingin mengejar sertifikasi ACE Photoshop CS4 atau tidak.
Buku ini merupakan buku pertama di Indonesia yang mengupas kisi kisi sertifikasi ACE Adobe
Photoshop CS4."
Dasar-Dasar Photoshop untuk Pemula Penulis : Sepriano, M.Kom
(https://sepriano.ceritadosen.com) Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-350-086-9 Terbit : Juli
2021 www.guepedia.com Sinopsis : Buku “Dasar - Dasar Photoshop untuk Pemula” ini hadir
bagi para pembaca yang ingin belajar program Adobe Photoshop dengan cepat dan mudah.
Buku ini adalah permulaan dari pembelajaran photosop karena di dalamnya dijelaskan
berbagai macam fungsi tool yang tersedia di dalam photosop, Disusun dengan pola
pembahasan yang sederhana dan terstruktur, cocok untuk dijadikan teman belajar, selain itu
mampu dijadikan bahan latihan kerana didalam buku ini telah disediakan bagian prkatikum
langsung. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
Perkembangan teknologi grafis tidak sekedar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan
kesejahteraan seseorang. Bak pedang bermata dua, sebuah teknologi grafis sangat
memungkinkan untuk memudahkan tindak kejahatan dan kebohongan dengan motif tertentu.
Teknologi mengandung unsur paradoks, selain memungkinkan peningkatan kualitas dan value
manusia, teknologi juga sangat memungkinkan untuk memicu terjadinya kerusakan moral.
Kejahatan dan kebohongan dalam dunia grafis sebenarnya bukan hal baru di tanah air.
Sebagai contoh, sejak tahun 90-an kita selalu dihebohkan oleh peredaran foto-foto pose vulgar
artis Indonesia yang sangat kontroversi. Saat itu masyarakat bertanya-tanya apakah benar
demikian? Apakah foto-foto tersebut asli? Berita seperti ini memang mengundang rasa
penasaran dan keingintahuan. Masyarakat yang kritis tidak begitu saja percaya berita seperti
itu. Mereka mulai melakukan penyidikan forensik untuk memastikan keaslian foto -foto
tersebut, dan hasilnya memang sebagian besar foto-foto artis yang beredar saat itu adalah
benar hasil rekayasa. Kasus ini merupakan salah satu dari sekian banyak kasus kejahatan dan
kebohongan kontroversi dunia grafis yang akan diungkap dalam buku ini, seperti kasus
pemalsuan dokumen, desain palsu kartu berharga, tindakan plagiat, transplantasi foto,
pemalsuan tanda tangan, dan lain sebagainya. Photoshop, sebagai salah satu aplikasi
andalan seorang desainer grafis merupakan incaran para Pixel Jockey (PJ) sebagai senjata
ampuh untuk melakukan kejahatan atau kebohongan grafis. Secara khusus, buku ini akan
mengungkap berbagai kejahatan dan kebohongan yang dilakukan oleh para PJ, apa motif
mereka, bagaimana mereka melakukannya, dan bagaimana cara menyelidiki keaslian sebuah
foto! Pada dasarnnya buku ini bertujuan untuk memperkaya wawasan dan menjadikan kita
makin waspada dalam berhadapan dan menanggapi kasus-kasus kejahatan dan kebohongan
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grafis yang mungkin berada di sekitar kita. Lebih dari itu, diharapkan agar setiap pengguna,
praktisi aplikasi grafis, dan para PJ menjadi makin bijak dalam beraktivitas dan menciptakan
value demi kesejahteraan bangsa. Amin!

Jelajahi semua kecanggihan dan fitur baru Photoshopo CS4, aplikasi desain grafis dan
photo editor yang telah dikenal di seluruh dunia, hanya dengan membaca buku ini.
Buku komprehensif ini mengajarkan kepada Anda berbagai fitur canggih yang ada di
dalam Photoshop CS4 yang meliputi : * Fitur - fitur terbaru seperti, o Adjustment Panel
o Vibrance o Auto Blending of Image o Adjustment Brush o Graduated Filter o dan
banyak lagi * Pengenalan Area kerja (workpace), Adobe Bridge, dan Preferences. *
Penguasaan tool dan layer. * Text untuk membuat aneka kreasi teks, kalimat, dan
paragraf. * Fasilitas filter yang akan membuat desain tampak lebih hidup. * Channel,
Masking, dan seleksi yang harus dikuasai oleh fotografer tingkat tinggi. * Image
correction dan adjustment bagi hasil foto yang lebih ekspresif. * Warna di lingkungan
Photoshop CS4. * Melukis menggunakan Brush Tool. * Dan yang tak kalah pentingnya,
publishing serta printing. Buku ini sangat lengkap dan detail. Ibaratnya, Anda tidak
perlu melirik buku lain untuk menyerap seluruh kemampuan Photoshop CS4 ke dalam
pikiran kreatif Anda!
Photoshop identik dengan efek khusus (special effects atau biasa disingkat special f/x).
Hanya dengan memanfaatkan objek sederhana, seperti persegi empat atau lingkaran
saja, Anda bisa membuat desain yang menarik secara cepat. Jika Anda memiliki foto
pribadi yang kurang menarik, maka dengan menggunakan Photoshop, foto yang jelek
bisa diberi efek khusus sehingga terlihat jauh lebih memesona. Buku ini mengajarkan
Anda bagaimana menghadirkan efek khusus untuk pemula. Pembahasan mencakup
seputar penggunaan Layer Style dan efek-efek yang ada di menu Filter. Anda akan
belajar membuat efek khusus pada objek dasar maupun foto-foto digital. Beragam
teknik pembuatan efek khusus dibahas secara tuntas sehingga Anda bisa belajar
banyak hal dengan teknik-teknik sederhana.
"Adobe Photoshop merupakan program pengolah dan penyunting gambar. Program ini
banyak dipakai oleh para desainer untuk mendesain berbagai keperluan, seperti desain
grafis dan desain web. Versi terbaru Adobe Photoshop terbaru adalah versi Photoshop
CS4. Versi terbaru ini menyediakan berbagai fitur terbaru untuk mempermudah Anda
mendesain. Buku Efek-Efek Fundamental dengan Adobe Photoshop CS4, membahas
berbagai efek yang bisa dibuat dengan Photoshop CS4. Pembasan lebih difokuskan
pada praktek yang disertai dengan langkah-langkah praktis. -Efek Clothing Line
Spectrum -Efek Movie Prime Spiral -Efek Colorfull Warp -Efek Solar Eclipse -Efek 3D
Extrude Ball -Efek Kobaran Api -Efek Energy Warp -Efek Cool Doots -Efek Slick Text
Image Overlay -Efek Magic Lighting -Efek Glowing Rings -Efek Pedang Sakti"
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