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Memasuki versi yang ke CS4, adobe photosop telah mengembangkan berbagai fasilitas dan 
fitur-fitur baru, dalam penulisan kali ini saya akan menulis sedikit Perkenalan Fitur-fitur terbaru 
yang di tawarkan oleh adobe photosop cs4 ini. Dan dengan fasilitas-fasilitas ini tentunya anda 
tertarik untuk segera memiliki Photosop versi terbaru ini. 
Dan bagi yang belum punya photosop cs4 yang baru silahkan download photosp cs4 tapi yang 
portable, http://www.4shared.com/file/105176570/843b9fb1/Portable_Photosop_CS4.html
   
Fitur-fitur baru Veri CS4

Berikut akan saya Tulis secara Mengenai fitur-fitur terbaru di photosop cs4 menurut buku yang 
say abaca dan yang pernah saya lihat dan menurut bukti realnya juga.

 Workspace Overhaul 
Fitur ini merupakan fitur baru yang di tambahkan oleh adobe dalam program photosop 
cs4. Mungkin anda bertanya-tanya apa yang di maksudkan dengan workspace 
overhaul. ? 
Untuk mengurangi rasa penasaran anda, di sini dapat saya katakana bahwa yang di 
maksud dengan workspace overhaul adalah area kerja yang di design agar alur 
pekerjaan dalam photosop cs4 menjadi lebih singkat dan tidak mengalami kekacauan 
tampilan jendela. Fitur ini secara nyata diaplikasikan dalam bentuk Tabbed Document,
berkenaan dengan hal tersebut apabila anda membuka dari satu document, maka 
jendela-jendela tersebut di tampilkan dalam bentuk tab-tab seperti contoh di bawah ini 
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Bentuk Tab-Tab document pada workspace photosop cs4 ini Tentunya sangat 
memudahkan anda untuk beralih ke dokument-dokument yang anda butuhkan, tanpa 
perlu me-minimalkan jendela dokument yang sedang aktif kemudian baru me-restoreUp 
jendela yang anda butuhkan sebagaimana anda lakukan selama ini pada photosop cs3 
dan versi-versi sebelumnya.
selain itu, bentuk tab-tab document juga dapat di minumalkan kemungkinan terjadinya 
kekacauan dalam menampilkan dokumen, karena anda hanya perlu mengklik tab 
dokument yang anda butuhkan saja. sebaliknya pada photosop cs3 Kekacauan dalam
ampilkan dokumen-dokumen yang kemungkinan besar terjadi, karena untuk 
dokument-dokument yang tidak aktif atau tidak sedang di gunakan biasanya di 
minimize dan baru di munculkan lagi ketika di butuhkan.

 Panel adjustments
Panel adjusments ini juga termasuk fitur baru yang belum ada pada photosop versi 
sebelumnya. jika panel ini belum aktif , anda bisa mengaktifkannya melalui klik 
Window dan Klik sub menu adjusment.
keberadaan fitur ini memberikan andil dalam mempersingkat proses kerja dalam 
penggunaan photosop. Dalam panel adjusment anda tidak hanya bisa menemukan 
fitur-fitur inti dari fasilitas adjusment seperti Levels, hue/saturation,color balance, photo 
filter dan masih banyak lagi. tetapi juga fitur lain yang telah di revisi secara lengkap 
seperti vurves dan fitur baru yaitu vibrance Adjusment Tool
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Dengan adanya panel adjustments, Proses editing terhadap image akan menjadi lebih 
mudah. anda bisa meningkatkan kualitas gambar pada fotoo anda dengan baik dari 
komposisi warna maupun cahaya. selain itu, keunggulan lain dari panel adjustments ini 
adalah fasilitas on-image controls dan beragam pilihan preset sehingga anda bisa 
mengontrol setiap perubahan pada foto anda, meskipun anda telah ahli dalam 
mengoperasikan setiap panel dalam photosop cs3, namun anda membutuhkan sedikit 
penyesuaian untuk mengoperasikan panel adjustments. Pada panel ini terdapat fasilitas 
on-image adjustments terutama untuk fitur hue/saturation dan curves. fasilitas ini 
memungkinkan anda untuk mengedit foto hanya dengan metode klik dan drag pada foto 
yang sedang di edit berikut gambarnya seperti di bawah ini
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 Panel Masks
Seperti halnya dengan panel adjusments, panel masks juga merupakan fitur baru yang 
belum ada pada photosop versi sebelumnya (cs3, cs2 dll) secara default panel ini di 
tempatkan satu kelompok dengan panel adjustments.
panel masks memungkinkan anda untuk menciptakan dan mengedit masks secara cepat. 
dalam panel ini anda bisa menemukan slider-slider untuk mengubah Denisty dan 
feather dari mask yang anda aplikasikan pada foto yang dapat mengubah kekuatan efek 
dan kelembutan atau kehalusan bagian tepi mask. selain itu, anda juga bisa menemukan 
fasilitas Refine yang mencakup Mask Edge untuk memperbaiki bagian tepi bidang 
seleksi. color Range untuk memperbaiki warna, dan invert untuk memperbaiki area 
mask. Tol-Tool dalam panel masks ini akan memudahkan anda untuk menciptakan dan 
mengedit setiap pixel dan verctor dalam foto anda berdasarkan masks.

Tampilan Masks seperti di bawah ini

 Application Frame

Fitur Application frame ini di wujudkan dalam bentuk application bar pada jendela 
photosop cs4. application bar ini terletak pada bagian jendela paling atas. pada 
application bai ini terdapat deretan ikon-ikon shortcurt yang salah satunya adalah 
Launch Bridge. ikon shortcurt tersebut memungkinkan anda untuk berlatih melompat 
ke aplikasi adobe bridge secara cepat, tanpa harus membuka aplikasi tersebut melalui 
start menu.
berikut tampilan application Frame seperti di bawah ini

Pada Prinsipnya, Fitur ini sebenarnya bukanlah fitur baru karena telah ada pada 
photosop versi sebelumnya, meskipun bukan sebagai fitur baru, namun application 
frame ini telah mengalami perkembangan (modifikasi) sehingga memiliki keunggulan 
yang berbeda di bandingkan dengan fitur yang sudah ada pada versi terdahulu. beberapa 
keunggulan dari beberapa fitur ini di antaranya adalah sebagai berikut
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o Tampilannya dapat di atur hingga seolah-olah tampak mengapung, berbentuk 
dock atau di gabungkan dengan jendela imgae untuk memudahkan proses 
pendistribusian jendela dokument di layar photosop cs4

o Memiliki application baru baru yang mengintergrasikan fitur dan fungsi dari 
judul dan control panel

o Memiliki fasilitas mode screen yang berfungsi untuk mengontrol tampilan 
dokument secara individual pada monitor
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