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1. Secara garis besar design grafis dibagi menjadi 2 jenis yaitu grafis bitmap dan grafis 

vektor 

2. Apabila image bitmap diperbesar melebihi kemampuan maksimalnya, maka hasilnya 

akan terlihat pecah dan kabur 

3. Berikut ini program aplikasi grafis yang cukup populer untuk membuat karya grafis 

adalah corel draw 

4. Untuk membuat kurve tool yang kita gunakan adalah freehand 

5. Untuk membesar kecilkan tampilan tool yang dipergunakan adalah tool zoom 

6. Spesial efek yang menjadikan garis tepi objek menjadi berlapis-lapis dengan beraneka 

warna lapisan adalah interaktif contour 

7. Setiap pekerjaan yang telah kita buat tentu harus disimpan, cara menyimpan dimulai 

dengan file save 

8. Untuk memanggil bitmap yang berada dilibrary yang tersedia, caranya adalah fill 

dropdown other 

9. Untuk mengubah ukuran sebuah objek terpilih menjdi kelipatan ukuran objek orisinil 

adalah tekan CTRL dan geser salah satu titik pegangan seleksi 

10. Objek pre-defined ada yang memiliki titik berwarna merah yang dapat digeser-geser 

untuk mengubah bentuk objek itu sendiri, objek tersebuat adalah glyphs 

11. Untuk mengisi pewarnaan dapat digunakan tool berikut ini flyout fiil 

12. Suatu jenis pengisian warna yang hanya memiliki satu macam warna penuh pada 

sebuah objek adalah uniform fiil 

13. Anda dapat membuat kustom tekstur fill dengan menspesifikasikan setting yang 

diinginkan di dalam on screen fiil tilling vector 

14. Anda dapat menset file original dari sebuah tekstur file dengan memasukan sebuah nilai 

didalam kotak x dan kotak y pada original area 

15. Untuk memutar pengisian sebuah tekstur, anda dapat memasukan sebuah nilai putaran 

didalam kotak rotate 

16. Anda dapat membuat sebuah offset pada pengisian tekstur yang dapat melihat setiap 

perubahan yang dibuat terhadap offset yang dilakukan dengan mengklik tombol 

preview 

17. Untuk mengimpor file image bitmap, diawali dengan langkah berikut file import 

18. Sebuah perintah untuk menghilangkan bagian yang tidak diinginkan dari sebuah image 

bitmap cropping 

19. Untuk membuat sebuah kotak dapat menggunakan tool rectangel tool 

20. Untuk membuat objek benang kusut tool yang digunakan adalah freehand tool 

21. Anda dapat menempatkan artistik teks sepanjang sebuah path dari sebuah objek garis 

kurva terbuka, atau sebuah objek kurva tertutup seperti objek bujur sangkar, lingkaran, 

elips dan lain-lain menggunakan cara klik teks fit teks to path 

22. Pilihan berikut digunakan untuk mengatur jarak teks terhadap path distance from 



23. Untuk mengubah atribut font, langkahnya adalah klik teks format teks 

24. Untuk mengisi sebuah objek dengan warna tekstur digunakan tool textur fill dialog 

25. Untuk memudahkan anda dalam memilih warna, anda dapat menampilkan nama dari 

fixed color atau cutom color dengan mengklik option show color name 

26. Untuk mengubah tekstur file, langkah pertama yang harus dilakukan adalah sebagai klik 

tombol tilling 

27. Anda juga dapat menentukan persentase ukuran file dengan menspesifikasikan nilai 

dalam kotak % of tile size 

28. Untuk mengatur susunan objek anda dapat menggunakan perintah berikut ini arange 

align and distributed 

29. Kita dapat membuat efek kertas menggulung dengan page curl 

30. Untuk memisahkan teks dari sebuah path dapat dilakukan dengan langkah berikut ini 

arange break a part 

31. Yang dimaksud dengan image bitmap adalah kumpulan dari titik-titik warna yang 

tersusun dan membentuk sebuah objek 

32. Kekurangan dari image vektor adalah tidak baik untuk menggambar nyata 

33. Transformasi objek yangb telah dibuat dapat dilakukan dengan klik tool pick dan klik 

pada objek dan geser pada posisi yang dikehendaki 

34. Imag bitmap sebaiknya digunakan untuk foto atau objek yang rumit 

35. Imag Vektor sebaiknya digunakan untuk gambar berwarna solid seperti logo 

36. Cara menggunakan uniform fill adalah  klik pick tool  

37. Untuk membuat kotak dapat digunakn tool rectangel tool 

38. Untuk mengatur susunan objek kita gunakan arange clear transformation 

39. Digunakan untuk mengatur jarak teks terhadap path adalah distance from 

40. Untuk mengatur arah orientasi teks terhadap path kita gunakan teks orientation 

 


