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Teknik Mewarna menggunakan Cat Air
What others in the trenches say about The Pragmatic Programmer “The cool thing
about this book is that it’s great for keeping the programming process fresh. The
book helps you to continue to grow and clearly comes from people who have been
there.” —Kent Beck, author of Extreme Programming Explained: Embrace Change
“I found this book to be a great mix of solid advice and wonderful analogies!”
—Martin Fowler, author of Refactoring and UML Distilled “I would buy a copy, read
it twice, then tell all my colleagues to run out and grab a copy. This is a book I
would never loan because I would worry about it being lost.” —Kevin Ruland,
Management Science, MSG-Logistics “The wisdom and practical experience of the
authors is obvious. The topics presented are relevant and useful. By far its greatest
strength for me has been the outstanding analogies—tracer bullets, broken
windows, and the fabulous helicopter-based explanation of the need for
orthogonality, especially in a crisis situation. I have little doubt that this book will
eventually become an excellent source of useful information for journeymen
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programmers and expert mentors alike.” —John Lakos, author of Large-Scale C++
Software Design “This is the sort of book I will buy a dozen copies of when it comes
out so I can give it to my clients.” —Eric Vought, Software Engineer “Most modern
books on software development fail to cover the basics of what makes a great
software developer, instead spending their time on syntax or technology where in
reality the greatest leverage possible for any software team is in having talented
developers who really know their craft well. An excellent book.” —Pete McBreen,
Independent Consultant “Since reading this book, I have implemented many of the
practical suggestions and tips it contains. Across the board, they have saved my
company time and money while helping me get my job done quicker! This should
be a desktop reference for everyone who works with code for a living.” —Jared
Richardson, Senior Software Developer, iRenaissance, Inc. “I would like to see this
issued to every new employee at my company.” —Chris Cleeland, Senior Software
Engineer, Object Computing, Inc. “If I’m putting together a project, it’s the authors
of this book that I want. . . . And failing that I’d settle for people who’ve read their
book.” —Ward Cunningham Straight from the programming trenches, The
Pragmatic Programmer cuts through the increasing specialization and
technicalities of modern software development to examine the core
process--taking a requirement and producing working, maintainable code that
delights its users. It covers topics ranging from personal responsibility and career
development to architectural techniques for keeping your code flexible and easy to
adapt and reuse. Read this book, and you'll learn how to Fight software rot; Avoid
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the trap of duplicating knowledge; Write flexible, dynamic, and adaptable code;
Avoid programming by coincidence; Bullet-proof your code with contracts,
assertions, and exceptions; Capture real requirements; Test ruthlessly and
effectively; Delight your users; Build teams of pragmatic programmers; and Make
your developments more precise with automation. Written as a series of selfcontained sections and filled with entertaining anecdotes, thoughtful examples,
and interesting analogies, The Pragmatic Programmer illustrates the best practices
and major pitfalls of many different aspects of software development. Whether
you're a new coder, an experienced programmer, or a manager responsible for
software projects, use these lessons daily, and you'll quickly see improvements in
personal productivity, accuracy, and job satisfaction. You'll learn skills and develop
habits and attitudes that form the foundation for long-term success in your career.
You'll become a Pragmatic Programmer.

The Social Media Marketing Book
Zaman sekarang ini membuat sebuah konten digital dapat dilakukan dengan
mudah. Dengan memanfaatkan HP Android, seseorang sudah bisa membuat video
untuk aneka kebutuhan. Mulai dari hobi hingga kebutuhan bisnis dan promosi,
semua bisa dilakukan sendiri dengan mudah dan cepat lewat HP Android.
Permasalahan kemudian adalah pada sisi editing, karena untuk menghasilkan
sebuah video yang bagus dan enak dilihat harus menempuh proses editing terlebih
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dahulu, baik itu untuk menghapus kesalahan atau menghilangkan bagian-bagian
dari video yang tidak diinginkan hingga menambahkan aneka effect dan
backsound video. Sayangnya, aplikasi editing video berbasis Android yang bagus
bersifat premium, artinya seseorang harus membayar terlebih dahulu untuk bisa
menggunakan fitur-fitur editing yang canggih. Dan kalaupun diberikan secara
gratis, ada watermark di dalam video dan hal tersebut tidaklah terlalu bagus.
Sementara untuk PC juga demikian, software berbasis PC yang bagus juga bersifat
premium, selain itu software editing video berbasis PC membutuhkan resource
komputer yang cukup tinggi. KABAR BAIKNYA, ada sebuah software video GRATIS
yang cukup ringan di PC namun memiliki segudang fitur profesional untuk
melakukan editing dan menambahkan effect profesional ke dalam video. Tanpa
watermark, tanpa pembatasan durasi exsport video membuat software editing
video gratis ini menjadi pilihan ideal, dan panduan editingnya dikupas tuntas di
dalam buku ini. Buku ini mengulas cara melakukan editing video ala pro dengan
software gratis, langkah demi langkah pembaca akan dipandu untuk melakukan
editing dasar video berupa Cut, Split, dan Merge Video. Menambahkan backsound,
membuat title dan sub title. Bermain-main dengan aneka efek video, serta trik dan
tip editing video lainnya yang bisa dilakukan sendiri dengan mudah dan
menyenangkan.

Cara Membuat Lem
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Take WordPress beyond its comfort zone As the most popular open source
blogging tool, WordPress isbeing used to power increasingly advanced sites,
pushing it beyondits original purpose. In this unique book, the authors share
theirexperiences and advice for working effectively with clients, managea project
team, develop with WordPress for larger projects, andpush WordPress beyond its
limits so that clients have thecustomized site they need in order to succeed in a
competitivemarketplace. Explains that there is more than one approach to a
WordPresschallenge and shows you how to choose the one that is best for you,your
client, and your team Walks you through hosting and developing environments,
themebuilding, and contingency planning Addresses working with HTML, PHP,
JavaScript, and CSS WordPress: Pushing the Limits encourages you to benefitfrom
the experiences of seasoned WordPress programmers so that yourclient's site can
succeed.

Game Development with Blender
"Buku ini merupakan sebuah tutorial belajar komputer bagi mereka yang ingin
cepat mahir menggunakan komputer, baik untuk keperluan kantor, organisasi,
maupun untuk aktivitas pribadi. Materi yang dibahas meliputi pengenalan
komputer dasar, tata cara pengoperasian komputer, hingga bagaimana membuat
berbagai bentuk dokumen, melakukan kalkulasi, dan mengatur setting komputer.
Pendekatan yang digunakan yakni tutorial praktis, berlatih menggunakan
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perangkat komputer (learning by doing) dengan software yang paling banyak
dijumpai. Dengan demikian seseorang yang belum pernah menggunakan
komputer sekalipun bisa melakukannya dengan mengikuti petunjuk dalam buku
ini. Pembahasan juga dibuat selengkap mungkin mencakup berbagai fasilitas dan
fitur program populer, termasuk pengelolaan file dan setting Windows. Bagi
mereka yang sudah menggunakan komputer, buku ini memberikan banyak sekali
tip dan trik dalam menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien. Pada
cetakan kali ini telah ditambahkan juga pembahasan tentang internet, mulai dari
cara membuat koneksi, cara browsing, searching, email, chatting, YM, hingga
Facebook. Buku ini cocok digunakan sebagai modul kursus komputer, materi kuliah
Diploma Kesekretarisan, pedoman belajar mandiri, bahkan sebagai pemacu belajar
siswa SMP dan SMA."

Toko Online WordPress dalam 1 Hari
Kemajuan IT yang sangat pesat dewasa ini sejatinya harus diimbangi dengan
inovasi pendidikan yang selaras dengan tuntutan jaman. Keberadaan perangkat
lunak Android Magazine App Maker Profesional menjadi salah satu solusi cerdas
dalam menghasilkan buku digital yang bermutu. Fiturnya yang sederhana dan user
friendly menjadikannya sebagai pilihan untuk menghasilkan karya buku digital
berbasis android begitu cepat dan mudah.
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77 Cara Dahsyat Meledakkan Omzet Toko Online
Internet untuk Pemula
Buku ini berisi mengenai tutorial membuat prototipe prediksi ketinggian air (PKA)
untuk pendeteksi banjir peringatan dini berbasis IoT. Prototipe ini berfungsi untuk
mendeteksi ketinggian air pada saat datangnya banjir. Ketika sensor membaca
ketingian pada level awas banjir atau air mencapai ketinggian maksimum akan
adanya notifikasi melalui telegram. Selain adanya notifikasi kita dapat
memonitoring ketinggian air melalui aplikasi berbasis android.. Pada buku ini
dijelakan juga komponen-komponen yang akan digunakan, software yang
digunakan dan bahasa pemograman yang digunakan. Kemudian sebelum merakit
sebuah prototipe adanya penjelasan mengenai perakitan agar dapat mudah
dipahami dan sebelum masuk ke proses memprogram adanya contoh
mempograman yang paling dasar agar pembaca bisa lebih paham pada tahapan
selanjutnya.

Kumpulan Proyek Fisika dengan Menggunakan MATLAB
GAME DEVELOPMENT WITH BLENDER is the complete guide to the Blender game
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engine. More than two years in the making, the book spans topics ranging from
logic brick and physics to graphics, animation, scripting, and more. Each chapter
covers in detail a different aspect of the Blender game engine, with tutorials,
extensive documentation, and valuable advice on when to use the tools--all
distilled from the authors' 20 years of combined Blender experience. Blender is a
free, open-source 3D content-creation suite, a powerful and flexible platform that
allows you to build games and interactive applications such as architecture walkthroughs, science visualizations, experimental projects, and much more. In this
comprehensive guide, you will learn how to design a complete game from
beginning to end, create games without writing a single line of code, bring your 3D
characters to life with animations, unleash the power of material creation with
nodes, have fun making JELL-O bounce with the physics engine, program in Python
like a pro, make your games run faster using lightmaps and normal maps, publish
your games for Windows, Mac, and Linux, and improve your games by learning
from 10 real-world projects. This book has been prepared for the release of Blender
2.66a, ensuring that you have the most up-to-date information in your hands.
Whether you are new to Blender or a seasoned Blenderhead, GAME DEVELOPMENT
WITH BLENDER will help you create the games you've always wanted. Purchasing
this book also gives you access to more than 100 online companion files, which
include tutorials, sample files, and extra demos that will help you get the most out
of the Blender game engine.
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WordPress
"""Di era informasi seperti saat ini, internet sudah menjadi kebutuhan pokok.
Berbagai informasi yang dibutuhkan bisa Anda dapatkan secara mudah dan cepat.
Tentunya, Anda perlu menguasai dasar-dasar menggunakan internet. Buku
Internet untuk Pemula ditujukan bagi Anda yang ingin mulai mengenal dunia
internet. Buku ini berisi tutorial keterampilan dasar yang perlu Anda miliki. Juga
membahas bagaimana memanfaatkan internet untuk memudahkan hidup di
berbagai bidang. Pembahasan dalam buku mencakup: * Mencari informasi di
internet dengan cepat * Mempelajari berbagai hal di internet * Menggunakan email
untuk komunikasi * Menggunakan peta online * Download gratis di internet *
Menggunakan aplikasi online untuk produktivitas * Mengakses TV luar negeri
melalui internet * Menggunakan facebook dan twitter * Mencari lowongan kerja di
internet"""

PEMROGRAMAN GUI PYTHON: MENCIPTAKAN SENDIRI APLIKASI
EDITOR TEKS, E-DRUM, GAME CATUR, DAN PAINT
Photoshop CC 2018 merupakan versi paling mutakhir yang dapat digunakan untuk
membuat desain, ilustrasi, dan mengedit foto-foto digital. Buku ini ditulis bagi
pengguna pemula yang ingin mempelajari Photoshop. Materi yang disajikan
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mencakup: • Pengenalan dasar-dasar Photoshop CC 2018. • Menggunakan tooltool standar yang sering digunakan. • Menulis teks dan memanfaatkan fitur baru,
seperti variabel font dan menu favorite. • Membuat seleksi dan penggunaan fitur
baru, seperti Select and Mask yang dipercanggih. • Pembuatan layer mask dan
memanfaatkan menu Select. • Mengenal dan mengoptimalkan Channel untuk
seleksi. • Pengenalan terhadap layer, layer mask, dan adjustment layer. •
Memanfaatkan Quick Mask, Layer Style, dan image adjustments. • dan
sebagainya. Buku ini juga dilengkapi dengan video-video tutorial yang di-posting di
YouTube untuk semua orang. Semakin sering Anda melihat video tutorial, maka
semakin canggih pengetahuan Anda dalam dunia desain grafis.

Drawing Magic
Kita bisa membuat aplikasi berbasis Web secara mudah dan sistematis dengan
memanfaatkan CodeIgniter. Dengan CodeIgniter, kita tidak perlu menghapal
banyak fungsi PHP atau membuka-buka manual PHP untuk mencari fungsi
(function, method) yang tepat. Suatu aplikasi yang dibangun secara sistematis
akan memudahkan programmer dalam menelusuri galat (error) atau bug. Apalagi
aplikasi berbasis Web pasti terdiri atas berkas yang jumlahnya puluhan, bahkan
hingga ratusan untuk tidak mengatakan ribuan. Melalui buku ini, Anda akan
mempelajari secara detil bagaimana membuat sebuah aplikasi web. Mulai dari
antarmuka, interaksi dengan pengunjung, penanganan error, sampai administrasi
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web. Untuk memudahkan proses belajar, buku ini juga disertai file contoh latihan
dan video tutorial instalasi dan pengenalan dasar-dasar CodeIgniter sehingga Anda
bisa menguasainya dengan cepat dan mudah, sekalipun masih awam. -MediaKita-

Jago Blogspot
"""Sejak menulis buku yang bertemakan web design & internet marketing, banyak
yang menghubungi saya untuk menanyakan cara membuat website untuk
keperluan yang beragam. Tentu saya tidak bisa memberikan tutorialnya satu per
satu, untuk itu saya merangkumnya dan menyajikannya ke dalam buku ini. Buku
ini berisikan aneka teknik desain website untuk berbagai kebutuhan yang paling
sering dicari oleh masyarakat. Dengan memanfaatkan buku ini Anda yang tidak
mengerti bahasa pemrograman dapat mempraktikkannya. Kelebihan lainnya, buku
ini disusun secara sistematis dan ditujukan bagi kebutuhan orang awam dengan
memanfaatkan software CMS WordPress, Joomla, dan BlogSpot. Dapatkan teknik
untuk mendesain jenis website berikut ini: - Tour & travel agent dengan Calendar
Reservation Form - Restoran dengan Calendar Reservation Form - Toko online &
iklan baris - Company profile, website sekolah dan e-learning Buku ini adalah solusi
instan bagi Anda yang ingin menguasai aneka teknik desain website profesional
dalam waktu sekejab. Dengan berbekal buku ini, Anda akan menguasai dasar
pembuatan website yang dapat dieksplorasi untuk kebutuhan yang lebih luas."""
Page 12/39

Read PDF Tutorial Dasar Cara Membuat Blog
The Pragmatic Programmer
Dalam Python, Anda dapat menggunakan modul tkinter untuk menciptakan
program-program GUI sederhana. Python tidak memiliki fitur-fitur pemrograman
GUI yang inheren di dalamnya. Namun, ia memiliki sebuah modul dengan nama
tkinter yang dapat dipakai untuk menciptakan program-program GUI sederhana.
Nama “tkinter” merupakan singkatan dari “Tk Interface”, yang dinamai seperti itu
karena memberikan cara bagi programer Python untuk menggunakan sebuah
pustaka GUI dengan nama Tk. Banyak bahasa pemrograman lain yang juga
menggunakan pustaka Tk. Buku ini merupakan buku pemrograman GUI
menggunakan Python yang difokuskan untuk pembelajaran efektif, dengan
merancang sendiri empat aplikasi GUI terapan: Editor Teks Kompleks, E-Drum,
Game Catur, dan Paint. Dengan memiliki sedikit pengetahuan pemrograman
Python, buku ini dirancang untuk pembelajar mandiri, mahasiswa, insinyur, dan
bahkan peneliti dalam berbagai displin ilmu. Pada Bab 1, Anda akan belajar:
Bagaimana menggunakan modul tkinter; Bagaimana menciptakan jendela kosong;
Bagaimana menggunakan widget Label; Bagaimana menggunakan widget Button;
Bagaimana menggunakan widget Frame. Pada Bab 2, Anda akan membangun
sebuah editor teks yang memiliki sejumlah fitur. Aplikasi ini diberi nama Editor
Teks. Fitur-fitur yang tercakup pada editor teks ini: Menciptakan dokumen baru,
membuka dan mengedit dokumen yang telah ada, dan menyimpan dokumen;
Mengimplementasikan opsi-opsi pengeditan seperti cut, copy, paste, undo, dan
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redo; Melakukan pencarian pada sebuah file untuk suku pencarian tertentu;
Mengimplementasikan penomoran baris dan kemampuan untuk
menampilkan/menyembunyikan nomor baris; Mengimplementasikan seleksi tema
agar user dapat memilih tema warna untuk editor; Mengimplementasikan jendela
about dan help. Pada Bab 3, Anda akan mengekspansi pengalaman dengan Tkinter
untuk membuat aplikasi musik. Anda akan membangun sebuah GUI E-DRUM lintasplatform menggunakan Tkinter dan sejumlah modul Python lain. Berikut adalah
sejumlah tujuan kunci pada bab ini: Belajar menstrukturisasi program-program
Tkinter dalam gaya pemrograman berorientasi-objek; Mempelajari lebih dalam
widget-widget Tkinter seperti Spinbox, Button, Entry, dan Checkbutton;
Menerapkan manajer geometri grid pada projek praktis; Memahami pentingnya
pemilihan struktur data yang tepat dalam program; Belajar mengikat fungsi-fungsi
callback orde-tinggi pada widget; Belajar menggunakan Tkinter dalam kaitannya
dengan modul standar dan modul pihak ketiga; Memahami kebutuhan
multithreading dan bagaimana menuliskan aplikasi multithread; Belajar tentang
serialisasi objek; Memahami tentang widget-widget ttk. Pada Bab 4, Anda akan
membangun game catur dengan Tkinter. Jika Anda telah mengetahui dasar-dasar
aturan catur, artinya Anda telah siap menulis program ini. Namun, jika Anda belum
mengetahuinya, Anda perlu membacanya sebelum mulai memprogram aplikasi ini.
Berikut adalah sejumlah tujuan kunci pada bab ini: Belajar bagaimana
menstrukturisasi sebuah program dalam arsitektur Model-View-Controller (MVC);
Belajar bagaimana mengatasi kompleksitas dengan mengimplementasikan
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program dalam sebuah struktur modular; Mempelajari kekuatan dari widget
Canvas dari Tkinter; Belajar penggunaan dasar dari koordinat, ID objek, dan tag
dari Canvas; Belajar penanganan error yang direkomendasikan; Belajar bagaimana
mengekspansi tipe-tipe data built-in pada Python; Menggunakan pewarisan objek
untuk menuliskan kelas-kelas dengan atribut-atribut dan watak yang sama;
Menggunakan modul pustaka Python configparser untuk menyimpan preferensipreferensi program; Mengenal sejumlah modul Python yang sering digunakan pada
sejumlah aplikasi. Pada Bab 5, selain mengeksplorasi widget Canvas, Anda juga
akan mengembangkan sebuah framework GUI kecil yang ada di atas antarmuka
Tkinter. Seperti yang nanti Anda lihat, framework merupakan salah satu cara
terbaik untuk memaksimalkan pendaur-ulangan kode. Framework merupakan
salah satu perangkat untuk RAD (Rapid Application Development). Di sini, Anda
akan: Mendalami API (Application Program Interface) untuk widget Canvas; Belajar
membangun dan menggunakan framework GUI untuk memaksimalkan pendaurulangan kode dan RAD; Belajar menggunakan modul colorchooser dari Tkinter;
Belajar menggunakan widget ComboBox; Mengenal metode-metode widget yang
disediakan. Akhir kata, semoga apa yang disuguhkan pada buku ini menjadi
bermanfaat bagi keahlian pembaca dalam menciptakan dan menerapkan GUI
Python. TERIMAKASIH.

Killer Web Design
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Animasi adalah panduan seni dengan teknologi sebagai bagian yang tak
terpisahkan. Saat ini animasi sudah menjadi suatu kebutuhan. Bukan hanya
sebagai hiburan, namun juga sebagai sarana pendidikan, edukasi sosial
keagamaan, serta hal-hal lain yang tidak dapat diuraikan dengan kata maupun
gelaran audio visual non animasi. Animasi kartun 2D adalah dasar utama yang
harus dikuasai sebelum kita terjun pada tingkatkan jenis animasi lain seperti 3D
(tiga dimensi). Buku ini membahas mengenai Tutorial dan Latihan pembuatan
animasi kartun 2D, disertai cara teknis dan prosedur produksi animasi kartun.

Killer Blog
Ada beragam cara membuat pola busana, menjahit sepotong baju, dan
menyelesaikannya hingga siap dikenakan. Salah satunya adalah sistem tailoring
dan custome made. Sistem ini membantu kta untuk membuat busana dengan
lebih saksama, di mana setiap busana dibuat sesuai ukuran dan kondisi tubuh
pemesan. Hasilnya tentu busana yang lebih pas dan nyaman dikenakan. Buku ini
menyajikan rangkaian teknik pembuatan busana melalui sistem tailoring dan
custome made, yang dijabarkan secara jelas dan terperinci. Di dalamnya
dijabarkan beragam teknik dasar pembuatan saku, kerah, penutup busana, rok,
blus, daster, kebaya, busana santai, dan busana anak; serta cara memasang saku,
kerah, dan lengan. Setiap langkah dilengkapi gambar sketsa sehingga pembaca
akan terbantu menelusuri pembuatan per bagian busana. Cara ini memudahkan
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pemula yang sedang belajar menjahit juga memantapkan bagi yang telah mulai
terampil. Ikuti saja langkah-langkah ini, Anda pun akan mendapatkan sepotong
busana siap pakai yang rapi dan berdaya guna.

Tutorial Membuat Prototipe Prediksi Ketinggian Air (Pka)
Untuk Pendeteksi Banjir Peringatan Dini Berbasis Iot
Desainer grafis merupakan salah satu profesi yang menjanjikan, oleh karena itu
dengan mempelajari buku ini dapat dianggap sebagai investasi untuk masa depan.
Desain grafis sendiri adalah salah satu bidang ilmu komunikasi yang
memanfaatkan elemen-elemen visual untuk menumbuhkan persepsi ke khalayak
banyak. Kunci untuk menguasai desain yang baik adalah keterampilan dan
kreativitas. Buku ini mengupas tentang cara membuat objek, baik vektor maupun
bitmap, dengan menggunakan aplikasi komputer. Selain itu, dibahas pula tutorial
membuat bentuk objek yang menarik dengan mengandalkan keterampilan
menggambar serta pengeditan bentuk dasar. Elemen-elemen lain yang berkaitan
dengan desain grafis pun dibahas seperti bentuk berbagai macam objek, teks,
warna, dan sebagainya. Software yang dibutuhkan untuk dapat mempelajari buku
ini adalah Adobe Photoshop dan CorelDRAW.

PANDUAN PRAKTIS BELAJAR KOMPUTER (EDISI REVISI)
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"""Jefferly kembali hadir membawa segudang inspirasi dan teknik dahsyat untuk
meledakkan bisnis online Anda. Di buku ini akan dibagikan inspirasi, sharing, dan
teknik-teknik jitu untuk meningkatkan omzet bisnis online Anda. Buku ini cocok
untuk dipelajari oleh Anda yang mau atau sudah terjun ke bisnis online. Inilah
materi dahsyat dalam buku ini: * Konsep dasar meningkatkan omzet toko online. *
Empat jurus dahsyat meyakinkan orang. * Teknik dahsyat agar orang berebut
membeli produk Anda. * Cara membuat penawaran sensasional. * Segudang cara
menyedot pengunjung ke toko online Anda. * Trik-trik inspiratif promosi di Twitter,
Facebook, dan Blog. * Cara mengintip produk laris dan diburu orang. * Strategi
meledakkan omzet melalui list building dan email marketing. Khusus untuk Anda,
tersedia bonus 3 ebook sakti, belasan video tutorial seputar bisnis online, dan
voucher diskon 30% diBelajar Iklan di Facebook.com."""

Panduan Editing Video Ala Pro dengan Software Gratis
Buku ini menjawab semua pertanyaan dasar pembuatan website responsive dan
tema wordpress secara responsive. Buku ini hadir untuk mengupas betapa
mudahnya sebenarnya membuat sebuah tema wordpress responsive dan bernilai
jual tinggi. Buku ini cocok untuk anda yang baru memulai atau bahkan sudah
mengenal wordpress dan ingin membuat sebuah tema sendiri dan berkreasi
supaya website anda beda dari website yang lainnya. Materi : Bab 1 – Apa Itu
Wordpress Bab 2 – Set Awal Pembuatan Tema Wordpress Bab 3 – Penjelasan Dasar
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Wordpress Bab 4 – Covert to Responsive Bab 5 – Setting Template Wordpress Bab
6 – Pemisahan Index.php Bab 7 – Setting Pada Bagian Header & Sidebar Bab 9 –
Konfigurasi Lanjutan Bab 10 – Custom Query Untuk cd penyerta bisa hubungi
penulis di : 08972008647 atau 083878787801 Website : www.sekolah3d.com Blog
: baguscakepz.blogspot.com

CARA CEPAT MEMBUAT BUKU DIGITAL ANDROID
Experience learning made easy—and quickly teach yourself how to create
professional-looking business and technical diagrams with Visio 2010. With Step by
Step, you set the pace—building and practicing the skills you need, just when you
need them! Build a variety of charts and diagrams with Visio templates Draw
organization charts, floor plans, flowcharts, and more Apply color, text, and themes
to your Visio diagrams Use Visio shapes to link to, store, and visualize data
Collaborate on diagrams with Microsoft SharePoint 2010 Create custom diagrams
with your own shapes and templates Your Step by Step digital content includes: All
the book's practice files—ready to download and put to work. Fully searchable
online edition of this book—with unlimited access on the Web. Free online account
required.

Blog Tutorial Untuk Pemula
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Buku 'Jago Blogspot ditujukan bagi Anda yang ingin membangun blog dengan
platform blogspot. Buku ini berisi tutorial prinsip dasar menggunakan fitur-fitur
Blogspot. Membangun blog adalah salah satu cara untuk ikut berkontribusi berbagi
informasi di internet. Dengan memiliki blog, Anda tidak sekadar menjadi konsumen
informasi. Melainkan juga ikut serta menjadi produsen informasi. Pembahasan
dilakukan secara bertahap. Mulai dari mendaftar blog, membuat dan mengatur
postingan, serta melakukan custom domain. Juga dibahas esensi dari blog. Yaitu
bagaimana membangun konten blog yang bermanfaat, baik bagi pembaca
maupun diri sendiri. Lebih lengkap pembahasan mencakup: - Membuat page Membuat contact form - Teknik membangun konten blog - Prinsip dasar SEO Dasar monetizing blog

Mudah dan Praktis Membuat Gambar Kerja dengan AutoCAD
Panduan Dasar CorelDRAW bagi Pemula
"Bagaimana  Cara membangun penghasilan luar biasa dari internet.  Cara
melakukan riset pasar yang efektif dan ampuh untuk memenangkan persaingan
bisnis di internet.  Membangun website pencetak uang yang bisa dibuat oleh
siapa saja, bahkan oleh anak SMP gaptek sekalipun.  Menulis kalimat penawaran
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produk yang membuat calon pembeli berkata ya, saya mau membeli produk
Anda.  Cara mendatangkan banyak pembeli ke situs website Anda sehingga
profit Anda bisa bertambah.  Cara membuat dan memanfaatkan blog sederhana
di internet untuk menjadi sumber penghasilan tambahan bisnis online Anda.
Semua jawaban atas pertanyaan di atas bisa dengan mudah Anda temukan dalam
buku ini. Buku ini berbeda dari buku bisnis online lainnya, apalagi karena dibuat
oleh seorang remaja yang usianya kurang dari 16 tahun! Penasaran seperti apa
belajar bisnis internet dari seorang penulis dan internet marketer yang usianya
masih sangat muda? Jika Anda sedang mencari ide bisnis yang luar biasa atau
mendambakan penghasilan dari internet, maka buku ini adalah jawabannya.
Pastikan Anda mengalami percepatan rezeki dari internet setelah membaca
buku ini."

Pemrograman Web dengan PHP dan MySQL
Kita sering menjumpai produk yang kita gunakan sering mengalami kerusakan
atau kegagalan di mana kita tidak mengetahui penyebabnya dari mana dan solusi
untuk merancang ulang produk agar tidak terjadi kegagalan yang sama terulang
kembali. Hal tersebut kita dapat optimalkan dengan mempelajari ilmu mekanika
kekuatan bahan, getaran mekanis, elemen mesin dan sebagainya namun untuk
mempelajarinya kita kesulitan karena berisi semua teori dan contoh yang
sederhana, bagaimana dengan kasus yang kompleks? SolidWorks Simulation
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menjembatani ilmu-ilmu tersebut dengan bantuan komputer sehingga kita tidak
perlu menghitung secara manual untuk menganalisis suatu struktur apakah masih
aman atau tidak ketika diberikan beban tertentu dengan menggunakan teknologi
finite element analysis (FEA). SolidWorks Simulation memiliki berbagai jenis
analisis yang digunakan seperti analisis statik, analisis dinamik, analisis umur
pakai, analisis nonlinier, termal, drop test, buckling dan bejana tekan (pressure
vessel). Selain itu SolidWorks Simulation menyediakan fitur untuk melakukan
optimasi desain seperti topologi optimasi dan optimasi ukuran yang akan
membantu pengguna untuk mendapatkan desain yang optimal. Buku ini dirancang
untuk dapat digunakan serta dipahami untuk kalangan awam ataupun sudah lanjut
yang dilengkapi dengan pemahaman konsep, analisis, dasar teori serta contoh
yang dapat dipraktikkan langsung. Contoh soal diperoleh langsung dari SolidWorks
Training Files yang bisa dicari dan diunduh di www.solidworks.com. Buku ini sudah
dilengkapi dengan file pendukung yang dapat dibuka di SolidWorks mulai dari versi
tahun 2015 serta video tutorial yang dapat membantu pembaca jika terjadi
kesulitan dalam praktiknya.

Buku Penuntun Membuat Busana Sistem Tailoring & Custom
Made Tingkat Dasar
Buku Teknik Mewarna menggunakan Cat Air ini diperuntukkan sebagai pedoman
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praktis tentang cara pengunaan cat air. Dalam buku ini akan dijelaskan teknikteknik, cara cepat menguasai, dan juga efek-efek sederhana dan mudah yang
dibutuhkan bagi para pemula yang tertarik dengan teknik ini. Di dalamnya juga
akan dibahas tentang cara memilih warna dan mendapatkan kombinasi yang
indah, yang biasanya menjadi kesulitan yang sering dialami oleh kita-kita yang
mulai belajar mewarna. Cat air adalah salah satu media pewarnaan tradisional
yang banyak digunakan karena variasi warnanya yang indah dan beraneka ragam,
juga kemudahan dalam penggunaannya. Buku ini dilengkapi dengan penjelasanpenjelasan yang disusun secara sederhana agar mudah untuk dimengerti, serta
dilengkapi dengan gambar-gambar yang terperinci. Kita akan dibimbing secara
step-by-step dalam menyelesaikan setiap ilustrasi. Buku ini akan dapat bermanfaat
untuk mempertajam kemampuan dan menumbuhkan niat kita dalam
menggunakan cat air. Mari mewarnai dan berkarya!

Panduan Praktis Biogas
Saat memulai suatu usaha, Anda akan berlomba dengan waktu. Anda harus
secepatnya mendapatkan pemasukan sebelum pengeluaran menghabiskan modal
Anda. Belajar membuat toko online tanpa panduan, bisa sangat memakan waktu
Anda yang terbatas. Padahal sebagai seorang pengusaha, Anda harus segera
memikirkan sisi bisnis dan tidak berlamalama di sisi teknis. Buku ini merupakan
solusi untuk pengusaha UKM yang memiliki modal dan pengetahuan web terbatas.
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Dengan mengikuti langkahlangkah yang ada, diperkirakan toko online Anda siap
dalam 1 hari. Selain itu, untuk meringankan langkah Anda, buku ini juga
mengajarkan cara menggunakan iklan Google Adwords untuk marketing. Setelah
membaca dan mempraktikkan semua materi yang ada, diharapkan Anda dapat
segera memiliki toko online yang operasional dan bisa memasarkan produk Anda.
Dengan demikian, calon pelanggan Anda dapat selekasnya berdatangan ke toko
online Anda dan berbisnis dengan Anda. Pembahasan dalam buku mencakup: 
Pembuatan toko online WordPress Dasar  Tutorial tambahan toko online 
Pemahaman dasar Google Adwords  Cara membuat iklan teks dan gambar
dengan Adwords  Kesalahan dalam menjalankan toko online

Animasi 2D
Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang populer digunakan untuk
membuat berbagai macam program, seperti program CLI, Program GUI (desktop),
Aplikasi Mobile, Web, IoT, Game, Program untuk Hacking, dan sebagainya. Python
telah terkenal sebagai bahasa pemrograman yang banyak digunakan oleh hacker.
Dan buku ini mengetengahkan bagaimana membuat aplikasi hacking
menggunakan bahasa pemrograman Python. Buku ini pun mengajarkan dasardasar pemrograman Python hingga cara membuat aplikasi jaringan/hacking
menggunakan bahasa pemrograman Python sehingga dapat menjadi panduan
belajar Python bagi pemula. Untuk meningkatkan kemampuan pembaca maka
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buku ini mengetengahkan bagaimana melakukan hacking termasuk cara kerja
metode hacking yang terkenal, seperti SQL Injection, Google Hacking, Cross-site
Request Forgery (CSRF), cara membuat port scanner, dan ping sweep dengan
Python. Dari aspek cyber security, buku ini mengetengahkan pula dasar-dasar
persandian (kriptografi ) dan steganografi (penyembunyian pesan rahasia) dan
lengkap dengan script Python. Pembahasan dalam buku mencakup: ¥ Dasar-dasar
pemrograman Python ¥ Dasar-dasar internet dan pemprogram Python ¥ Dasardasar kriptografi dan steganografi ¥ Teknik hacking ¥ Cara membuat script
hacking dengan Python ¥ Cyber crime dan cyber security

Belajar Sendiri Photoshop CC 2018
"""""""Hari gini belom punya blog? Bikin dong! Gampang tau!"""" Ungkapan itu
begitu populer di internet untuk menyampaikan sebuah maksud bahwa teknologi
sudah menyediakan segalanya. Sekarang ini membuat blog adalah sesuatu yang
mudah. Siapa saja dapat membuatnya, asalkan tahu caranya. Namun sayangnya
tidak semua orang tahu caranya, melalui buku ini penulis ingin berbagi tip dan
teknik membangun sebuah blog profesional. Meski Anda adalah awam, namun
begitu mempraktekkan buku ini maka Anda akan mampu membuat sebuah blog
dengan tampilan profesional. Tak hanya sampai dengan pengetahuan tata cara
membuat blog, buku ini memberikan tip yang hanya diketahui oleh para
profesional, yaitu custom domain untuk Blogger. Dengan teknik ini seseorang
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dapat menggunakan domain sendiri untuk ngeblog. Penulis buku ini benar-benar
ingin jor-joran dalam memberikan tekniknya agar siapa saja dapat menghasilkan
sebuah blog profesional, yaitu dengan menambahkan teknik membuat email
dengan Google Apps. Dengan menggunakan Google Apps, seseorang dapat
membuat email dengan menggunakan nama domainnya sendiri. Dirasakan masih
belum cukup, penulis membagi teknik tentang mendesainn header, logo dan
banner dengan teknik-teknik photoshop. Pembahasan lengkap di dalam buku ini
meliputi: - Membuat blog - Melakukan domain mapping untuk Custom Domain
Blogger - Mendesain blog - Membuat email dengan nama domain sendiri Mempercantik blog dengan fitur Visitor Counter, Map Counter, YM Chat, Chat Box,
dan Google Gadgets - Teknik dasar cara membuat banner animasi - Menata konten
blog sehingga nampak profesional - Menyisipkan gambar dan video ke dalam blog
- Tip promosi Dan banyak lagi pengetahuan yang dapat digunakan oleh siapa saja
untuk menyulap blognya menjadi blog profesional. Tak diperlukan pengetahuan
programming sedikit pun untuk dapat menghasilkan sebuah blog yang benarbenar profesional."""

Download Gratisan Film, Musik, dll, dari Internet
Biogas merupakan sumber energi alternatif yang terbilang sangat potensial.
Apalagi, di tengah mahal serta langkanya bahan bakar minyak dan gas saat ini.
Meskipun demikian, tak sedikit masyarakat yang masih beranggapan bahwa
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biogas tidak praktis dan sulit diterapkan. Padahal, bila kita sudah memahami
prinsip dan cara kerjanya, biogas cenderung mudah untuk dipraktikkan. Oleh
karena itu, buku ini hadir untuk memandu Anda menerapkan teknologi biogas.
Mulai dari prinsip dasar biogas hingga cara membuat instalasi biogas dengan
memanfaatkan berbagai limbah organik dibahas tuntas dalam buku ini. Tak hanya
itu, aplikasi biogas untuk berbagai alat rumah tangga dan listrik pun diulas praktis
dalam buku ini. salam PENEBAR SWADAYA toko buku online murah - penebarswadaya.net

Kamera dan Video Editing
Snippet pada dasarnya adalah sebuah ringkasan singkat untuk artikel atau
halaman situs yang anda buat. Ringkasan ini muncul di halaman hasil pencarian
Search Engine. PREVIEW: Masih penasaran tentang apa itu yang dimaksud dengan
Rich Snippet? Sebagai permulaan silakan simak press rilis dari Google berikut ini
yang efektif mulai tahun 2015: SERP (Search Engine Result Page) sekarang bukan
lagi hal penting. Rich Snippet adalah juga merupakan penentu ranking dikarenakan
sudah pasti relevan sehingga orang memutuskan untuk melakukan klik. Jadi ada
satu lagi komponen dasar untuk menentukan ranking sebuah situs yaitu snippet.
Snippet ini juga digunakan oleh mesin pencari lainnya misalnya Bing atau Yahoo
untuk menentukan layak atau tidaknya sebuah situs tampil di halaman pencarian
mereka.
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Membuat Theme Wordpress Responsive dari Awal hingga Akhir
Are you looking to take advantage of social media for your business or
organization? With easy-to-understand introductions to blogging, forums, opinion
and review sites, and social networks such as Twitter, Facebook, and LinkedIn, this
book will help you choose the best -- and avoid the worst -- of the social web's
unique marketing opportunities. The Social Media Marketing Book guides you
through the maze of communities, platforms, and social media tools so you can
decide which ones to use, and how to use them most effectively. With an objective
approach and clear, straightforward language, Dan Zarrella, aka "The Social Media
& Marketing Scientist," shows you how to plan and implement campaigns
intelligently, and then measure results and track return on investment. Whether
you're a seasoned pro or new to the social web, this book will take you beyond the
jargon to social media marketing mastery. Make sense of this complicated
environment with the help of screenshots, graphs, and visual explanations
Understand the history and culture of each social media type, including features,
functionality, and protocols Get clear-cut explanations of the methods you need to
trigger viral marketing successes Choose the technologies and marketing tactics
most relevant to your campaign goals Learn how to set specific goals for your
campaigns and evaluate them according to key performance indicators Praise for
The Social Media Marketing Book: "Let Zarrella take you to social-media marketing
school. You'll learn more from reading this book than a month of research on the
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Internet."--Guy Kawasaki, co-founder of Alltop.com "If I could be any other person
for a day, it would be Dan Zarella. Either him or Brad Pitt. But Dan's smarter. This
book is why I say that."--Chris Brogan, President of New Marketing Labs "This book
demonstrates a beginning to the endless possibilities of the Social Web."-- Brian
Solis, publisher of leading marketing blog PR 2.0

Codelgniter: Cara Mudah Membangun Alpikasi PHP
Membahas secara mendalam teknik dasar dan beberapa tur penting yang umum
digunakan dalam software editor vektor terpopuler di Indonesia, CorelDRAW.
Ditulis untuk membantu Anda para pemula belajar CorelDRAW secara praktis
dan cepat. Memperlihatkan dasar cara penggunaan object, layer, dan halaman
secara efektif, cara bekerja dengan teks, dan juga berbagai teknik yang umum
digunakan. Di edisi ini, ditambahkan penjelasan beberapa tur baru di CorelDRAW
X7. Semua materi disampaikan dalam bentuk tutorial yang mudah diikuti. Materi
yang dibahas meliputi:  Interface CorelDRAW dan Pengaturannya 
CorelCONNECT  Mengelola dan Menggabungkan Objek-Objek  Fill dan Outline 
Dasar-Dasar Menggambar di CorelDRAW  Menggambar Karakter Kartun
Sederhana  Pengaturan Warna dan Teks  Menggunakan Interactive Fill  Trace
Gambar Otomatis dengan PowerTRACE
Page 29/39

Read PDF Tutorial Dasar Cara Membuat Blog
Serial Tutorial Blog. Macam Dan Jenis Rich Snippet Serta
Kegunaannya Bagi Sebuah Situs
Dengan menyajikan panduan mudah dan praktis menggambar manusia dan
ilustrasi (realistic-hyperrealistic), buku ini sangat cocok bagi Anda yang memiliki
hobi menggambar dan bagi para penggiat seni rupa. Mempelajari setiap langkah
pembuatan gambar pun akan terasa lebih menyenangkan dengan bantuan
tutorial. Dan buatlah karya masterpiece-mu. -MediaKita- #inktober

Desain Grafis Komplet
Dalam Python, Anda dapat menggunakan modul tkinter untuk menciptakan
program-program GUI sederhana. Python tidak memiliki fitur-fitur pemrograman
GUI yang inheren di dalamnya. Namun, ia memiliki sebuah modul dengan nama
tkinter yang dapat dipakai untuk menciptakan program-program GUI sederhana.
Nama “tkinter” merupakan singkatan dari “Tk Interface”, yang dinamai seperti itu
karena memberikan cara bagi programer Python untuk menggunakan sebuah
pustaka GUI dengan nama Tk. Banyak bahasa pemrograman lain yang juga
menggunakan pustaka Tk. Buku ini merupakan buku pemrograman GUI
menggunakan Python yang difokuskan untuk pembelajaran efektif, dengan
merancang sendiri empat aplikasi GUI terapan: Editor Teks Kompleks, E-Drum,
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Game Catur, dan Paint. Dengan memiliki sedikit pengetahuan pemrograman
Python, buku ini dirancang untuk pembelajar mandiri, mahasiswa, insinyur, dan
bahkan peneliti dalam berbagai displin ilmu. Pada Bab 1, Anda akan belajar:
Bagaimana menggunakan modul tkinter; Bagaimana menciptakan jendela kosong;
Bagaimana menggunakan widget Label; Bagaimana menggunakan widget Button;
Bagaimana menggunakan widget Frame. Pada Bab 2, Anda akan membangun
sebuah editor teks yang memiliki sejumlah fitur. Aplikasi ini diberi nama Editor
Teks. Fitur-fitur yang tercakup pada editor teks ini: Menciptakan dokumen baru,
membuka dan mengedit dokumen yang telah ada, dan menyimpan dokumen;
Mengimplementasikan opsi-opsi pengeditan seperti cut, copy, paste, undo, dan
redo; Melakukan pencarian pada sebuah file untuk suku pencarian tertentu;
Mengimplementasikan penomoran baris dan kemampuan untuk
menampilkan/menyembunyikan nomor baris; Mengimplementasikan seleksi tema
agar user dapat memilih tema warna untuk editor; Mengimplementasikan jendela
about dan help. Pada Bab 3, Anda akan mengekspansi pengalaman dengan Tkinter
untuk membuat aplikasi musik. Anda akan membangun sebuah GUI E-DRUM lintasplatform menggunakan Tkinter dan sejumlah modul Python lain. Berikut adalah
sejumlah tujuan kunci pada bab ini: Belajar menstrukturisasi program-program
Tkinter dalam gaya pemrograman berorientasi-objek; Mempelajari lebih dalam
widget-widget Tkinter seperti Spinbox, Button, Entry, dan Checkbutton;
Menerapkan manajer geometri grid pada projek praktis; Memahami pentingnya
pemilihan struktur data yang tepat dalam program; Belajar mengikat fungsi-fungsi
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callback orde-tinggi pada widget; Belajar menggunakan Tkinter dalam kaitannya
dengan modul standar dan modul pihak ketiga; Memahami kebutuhan
multithreading dan bagaimana menuliskan aplikasi multithread; Belajar tentang
serialisasi objek; Memahami tentang widget-widget ttk. Pada Bab 4, Anda akan
membangun game catur dengan Tkinter. Jika Anda telah mengetahui dasar-dasar
aturan catur, artinya Anda telah siap menulis program ini. Namun, jika Anda belum
mengetahuinya, Anda perlu membacanya sebelum mulai memprogram aplikasi ini.
Berikut adalah sejumlah tujuan kunci pada bab ini: Belajar bagaimana
menstrukturisasi sebuah program dalam arsitektur Model-View-Controller (MVC);
Belajar bagaimana mengatasi kompleksitas dengan mengimplementasikan
program dalam sebuah struktur modular; Mempelajari kekuatan dari widget
Canvas dari Tkinter; Belajar penggunaan dasar dari koordinat, ID objek, dan tag
dari Canvas; Belajar penanganan error yang direkomendasikan; Belajar bagaimana
mengekspansi tipe-tipe data built-in pada Python; Menggunakan pewarisan objek
untuk menuliskan kelas-kelas dengan atribut-atribut dan watak yang sama;
Menggunakan modul pustaka Python configparser untuk menyimpan preferensipreferensi program; Mengenal sejumlah modul Python yang sering digunakan pada
sejumlah aplikasi. Pada Bab 5, selain mengeksplorasi widget Canvas, Anda juga
akan mengembangkan sebuah framework GUI kecil yang ada di atas antarmuka
Tkinter. Seperti yang nanti Anda lihat, framework merupakan salah satu cara
terbaik untuk memaksimalkan pendaur-ulangan kode. Framework merupakan
salah satu perangkat untuk RAD (Rapid Application Development). Di sini, Anda
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akan: Mendalami API (Application Program Interface) untuk widget Canvas; Belajar
membangun dan menggunakan framework GUI untuk memaksimalkan pendaurulangan kode dan RAD; Belajar menggunakan modul colorchooser dari Tkinter;
Belajar menggunakan widget ComboBox; Mengenal metode-metode widget yang
disediakan. Akhir kata, semoga apa yang disuguhkan pada buku ini menjadi
bermanfaat bagi keahlian pembaca dalam menciptakan dan menerapkan GUI
Python. TERIMAKASIH.

Media Pembelajaran Efektif
Buku ini dihadirkan untuk Kamu yang ingin menambah wawasan tentang beberapa
proyek fisika yang bisa dibuat dengan menggunakan metode numerik serta
bagaimana memvisualisasikan data hasil proyek tersebut dalam bentuk grafik, plot
warna, atau animasi di MATLAB. Kamu tidak perlu khawatir karena setiap proyek
dibahas sedetil dan segamblang mungkin agar dapat dengan mudah dipahami
oleh pembaca yang belum pernah menggunakan MATLAB. Konsep dasar,
perangkat matematika (metode numerik) dan source code MATLAB yang
diperlukan untuk membangun proyek tersebut dibahas pada setiap contoh proyek
di buku ini. Di buku ini tersedia tutorial singkat MATLAB, lima buah contoh proyek
fisika, bonus tutorial membuat program GUI (Graphical User Interface) MATLAB dari
salah satu proyek, dan cara men-deploy program GUI tersebut agar menjadi
sebuah aplikasi yang berdiri sendiri.
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Paling Mudah Membuat Website Profesional dengan Joomla
Substansi yang disebut lem laut digunakan untuk mendempol jahitan, tapi terdiri
dari tar atau pitch dan tidak benar-benar glue.Lem sederhana dapat dibuat di
rumah dengan mencampur tepung terigu dan air. Lem ini akan merekatkan
potongan-potongan kertas bersama. Banyak seni yang dapat dibuat menggunakan
lem. Clipping (kliping) adalah karya seni yang dibuat dengan menggunakan lem
untuk merekatkan benda-benda berwarna ke kertas.Beberapa lem dapat dibuat
untuk menahan air masuk perahu, bangunan, atau kendaraan. Dalam kasus ini,
lem bisa disebut ca(u)lk. Beberapa bahan buatan manusia, seperti bahan seperti
kayu, dibuat menggunakan lem untuk merekatkan potongan-potongan kecil bahan
atau bubuk.Banyak lem yang aman, namun banyak jenis lem yang mengandung
bahan kimia berbau menusuk. Pengaruh revolusi industry nampak dengan
ditemukannya bahan dasar baru lem, yaitu plastic. Di tahun 1920-140-an, plastic
dan karet sintetis mulai diproduksi. Dari situlah, lem pun menjadi lebih kuat, cepat
menempel, lentur serta tahan terhadap suhu dan bahan kimia.

Belajar Pemrograman dan Hacking Menggunakan Python
Melalui buku ini, penulis mengenalkan PHP dan MySQL untuk membangun sebuah
aplikasi berbasis web, dari pemula hingga mahir. Buku ini sebagian besar
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menyajikan berbagai contoh program yang disusun secara terstruktur dari yang
mudah sampai yang kompleks. Dengan adanya contoh-contoh program tersebut,
diharapkan pembaca dapat mempraktekkannya secara langsung (learning by
doing) dan dapat menyimpulkan sendiri maksud dari setiap perintah dalam
program dengan cara melihat hasil yang ditampilkan di web browser. Bagian awal
buku ini dimulai dengan penjelasan berbagai teknologi terkait pengembangan
aplikasi web. Selanjutnya dijelaskan mengenai dasar-dasar PHP yaitu variabel, tipe
data, struktur kondisi, struktur perulangan, penanganan form, array dan fungsi,
string dan tanggal serta pengelolaan file. Setelah menguasai dasar-dasar PHP,
selanjutnya dibahas mengenai dasar-dasar MySQL dan dilanjutkan dengan
berbagai contoh penerapan PHP dan MySQL pada sebuah kasus atau
permasalahan. Contohnya pembuatan laporan PDF dengan PHP, aplikasi berita
dengan PHP, dan aplikasi CRUD (Create Read Update Delete) dengan PHP dan
Konsep Ajax JQuery. Buku ini sangat cocok bagi pembaca yang baru mulai belajar
PHP dan MySQL secara mandiri karena contoh-contoh dalam buku ini disajikan
sesederhana mungkin. Buku ini juga cocok digunakan sebagai bahan pembelajaran
Pemrograman Web baik di perguruan tinggi, sekolah maupun kursus-kursus.
Akhirnya penulis berharap agar buku ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu dan
pengetahuan di Indonesia, khususnya dalam hal pemrograman web. Saran dan
kritik untuk perbaikan buku ini sangat penulis harapkan. Saran, kritik dan masukan
mengenai buku ini dapat disampaikan melalui email ke penulis di
achmatim@gmail.com atau melalui situs penulis di http://achmatim.net.
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Mahir Solidworks Simulation CAE Seberapa Amankah Desain
Struktur Yang Anda Buat? Uji Dan Optimalkan Bersama
Solidworks Simulation
Buku ini hadir untuk memberikan tuntunan praktis dan sistematis kepada pendidik,
calon pendidik, dan masyarakat umum dalam membuat dan menggunakan media
pembelajaran secara efektif. Garis besar materi buku ini meliputi: konsep dasar
media pembelajaran, model penelitian dan pengembangan media pembelajaran,
tips dan trik merancang media visual, komik pendidikan, media pembelajaran
berbasis PowerPoint, video pembelajaran, dan teknik menggunakan program
berjejaring internet, seperti: email, google drive, youtube, blog, dan quizizz. Selain
itu, penjelasan buku ini juga dilengkapi dengan video tutorial yang dapat diakses
secara daring melalui channel Youtube “Hamdan Husein Batubara”. Dengan
mempelajari isi buku ini, Anda akan menyadari bahwa mengembangkan media
pembelajaran itu tidak sulit, dan bisa dilakukan oleh siapapun yang mau belajar
dan berlatih.

Microsoft Visio 2010 Step by Step
Bang Joni punya blog dengan pengunjung mencapai 100.000 per tahun sementara
Bang Gugun hanya memiliki visitors 6.000 saja per tahunnya. Kok bisa beda ya?
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Ada blog dengan pengunjung stabil tetapi ada juga blog dengan pengunjung naik
turun kayak penumpang angkot. Jangan buang-buang waktu anda untuk membuat
blog yang salah. Pelajari bagaimana membuat konten yang benar supaya anda
mendapatkan pengunjung yang berlimpah. Harga plus PPN. Distribusi konten: 80
persen informatif. 20 persen tutorial. Font bisa diatur besar kecilnya.

Website Gratis dan Praktis, Hasil Fantastis
Buku ini digunakan mulai dari tingkat pemula pelajar, mahasiswa, dan umum. Di
dalamnya membahas mulai dari proses pembuatan film, teori dasar pembuatan
cerita, storyboard & visual storytelling, kamera dan perlengkapan lainnya,
pengambilan gambar, pencahayaan, teknik video editing & aspect ratio, video
editing menggunakan adobe premiere pro, tools, sequence, transition, posr dan
keyframe, mengimpor file bitmap, video effect, dan multi camera, blue dan green
screen, teks, subtitle, universal counting leader, bars and tone, film diperlambat,
percepat, berhenti, audio, dynamic link, color correction, proposal, 360 dan VR,
track motion dan stabilizer, kontrak kerja, budget estimation, premiere pro cc
keyboard shortcuts. Buku terus akan di update, kritik dan saran kirim ke
christ_242@yahoo.com

LANGKAH DEMI LANGKAH PEMROGRAMAN APLIKASI DENGAN
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GUI PYTHON
"Mudah dan Praktis Membuat Gambar Kerja dengan AutoCAD" merupakan buku
panduan tutorial dan latihan lengkap untuk membuat gambar kerja rancang
bangun 2D. Metode pembahasan mudah dan praktis, tetapi profesional, sehingga
sangat kompatibel dengan tuntutan pengembangan bidang rancang bangun
berbasis komputer (Computer Aided Design/CAD). Dengan mengangkat kasuskasus yang ada di bidang rancang bangun 2D secara langsung, maka buku ini
sesuai untuk semua kalangan, mulai dari kalangan pelajar SMK hingga mahasiswa,
baik Arsitektur dan Teknik Sipil, konsultan perencana dan kontraktor bangunan
maupun drafter serta umum. Materi pembahasan buku dapat merefleksikan
kebutuhan akan buku referensi dan latihan, khususnya aplikasi AutoCAD untuk
gambar rancang bangun 2D. Setelah menggunakan buku ini pembaca akan
memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam waktu yang singkat
mengaplikasikan program AutoCAD 2D untuk membuat gambar kerja secara
mudah dan praktis. Pembahasan dalam buku meliputi: ? Prinsip dasar aplikasi
AutoCAD ? Aplikasi Tombol F dan Fasilitas Bantu (Utility) ? Aplikasi Block untuk
Gambar Kerja ? Setting dan Aplikasi Workspace ? Membuat Notasi Gambar Kerja ?
Membuat Gambar Denah ? Membuat Gambar Tampak ? Membuat Garis Konstruksi
Atap ? Membuat Gambar Rencana Fondasi ? Mencetak Gambar Kerja ? Membuat
Gambar Kerja Rumah Berbagai Tipe
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ROMANCE ACTION & ADVENTURE MYSTERY & THRILLER BIOGRAPHIES &
HISTORY CHILDREN’S YOUNG ADULT FANTASY HISTORICAL FICTION HORROR
LITERARY FICTION NON-FICTION SCIENCE FICTION
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