Spesifikasi:
Ukuran: 19x23 cm
Tebal: 138 hlm
Harga: Rp 84.800
Terbit pertama: Agustus 2005
Sinopsis singkat:
Buku ini merupakan buku ketiga dari buku yang menggunakan teknik visualisasi yang ditulis oleh
penulis. Seperti pada buku pertama yang berjudul 168 Teknik Profesional Photoshop CS, dalam buku ini
Anda juga akan menemukan ratusan gambar serta teks yang jelas untuk membantu Anda menguasai
lebih dalam Photoshop CS2 dengan cepat, tanpa membuang waktu terlalu lama. Teknik yang diberikan
pada buku ini merupakan kelanjutan dari buku Photoshop sebelumnya dengan fokus utama
pembahasan ke arah fotografi. Semua teknik yang dibahas dalam buku ini, kecuali bab pertama, dapat
dilakukan menggunakan Photoshop versi sebelumnya (versi 6, 7, dan CS).
Buka buku ini, lihat, pelajari, dan kerjakan teknik-teknik yang ada dengan mengikuti langkah-langkah
yang diberikan, lalu ikuti garis penghubung dilanjutkan dengan melihat gambar yang ada. Selanjutnya
Anda akan memahami maksud, kegunaan, serta tujuan dari teknik yang diberikan.
Dengan tampilan yang penuh warna (full color), buku ini sangat cocok untuk mahasiswa serta pelajar
tingkat SMA dan sederajat, para hobiis, graphic designer, orang awam atau siapa pun yang ingin
menguasai Photoshop CS2.
Sebagai pelengkap, buku ini disertai pula dengan CD berisi file-file latihan dan file pendukung lainnya,
ditambah bonus contoh bab (project) buku-buku terbitan Elex Media dalam format PDF.

Sentuhan pada Foto
11.Gandakan layer

Hasil

2.38 Memperbaiki Tingkat Pencahayaan Sebuah Foto
1.Ambil
gambar

2.Gandakan
layer
Background

3.Berikan filter
Average

4.Dengan layer background
copy tetap terpilih tekan
Ctrl+I
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Bab 2

5.Ubah menjadi
Soft Light

6.Sambil melihat perubahan pada
gambar, atur tingkat opacity-nya

Hasil

2.39 Mengubah Warna Iris Mata
1.Ambil
gambar
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2.Gandakan
layer
Background

3.Aktifkan
Elliptical
Marquee tool

4.Sambil menekan tombol Shift, klik
dan geser mouse untuk membuat
seleksi

Sentuhan pada Foto
5.Klik

6.Klik
lalu pilih
Hue/Saturation

7.Tentukan warna yang akan diberikan dengan
menggeser Hue atau Saturation, setelah
selesai klik OK

8.Klik-kanan mouse pada layer Hue/Saturation,
kemudian pilihlah Create Clipping Mask

9.Klik

10.Aktifkan
Brush
tool

11.Atur diameter
dan opacity
kuas

12.Klik
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Bab 2
13.Sapukan pada gambar

14.Jika gambar yang didapat masih belum
sempurna, ulangi kembali mulai
langkah 11

Hasil

2.40 Mengurangi Warna-Warna Oranye pada FotoFoto Lampu di Malam Hari
1.Ambil
gambar
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2.Klik
lalu pilih
Gradient Map

3.Klik-ganda
gradient

Sentuhan pada Foto
4.Pilih
5.Klik OK
Black White,
kemudian klik OK

8.Pilih
Brightness/Contrast

6.Pilih Apply Image

7.Atur parameter Apply
Image-nya, setelah itu
klik OK

9.Sambil melihat perubahan yang terjadi pada
gambar, atur nilai brightness dan contrast-nya,
setelah itu klik OK

Hasil

65

Bab 2

2.41 Mempertajam dan Melembutkan Sebagian dari
Foto
1.Ambil
2.Gandakan layer
gambar

6.Klik
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7.Aktifkan
Brush
tool

3.Ubah menjadi
Overlay

4.Berikan filter
High Pass

10.Klik
9.Atur
8.Klik
untuk
diameter dan
mengembalikan
ke kondisi default opacity kuas

5.Atur radius High Pass-nya, lalu klik OK

11.Sapukan pada area yang akan dilembutkan,
pada kasus ini kita akan melembutkan
jatuhnya sinar

Sentuhan pada Foto
12.Gandakan layer hingga
didapat hasil yang
terbaik

Hasil

2.42 Meningkatkan Shadow Serta Highlight dari
Sebuah Foto
1.Ambil gambar

2.Gandakan layer

3.Pilih Hue/Saturation

4.Maksimalkan nilai saturation-nya, setelah
itu klik OK
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Bab 2
5.Klik

6.Pilih
Apply Image

8.Pilih
Hue/Saturation

6.Atur parameter Apply Image
7.Klik layer Background Copy
seperti gambar berikut, setelah
itu klik OK

9.Sambil melihat perubahan pada
gambar, atur nilai saturation-nya
dan jika sudah selesai klik OK

Hasil
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