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Overview

Ayo, temukan desain panel yang 
paling cocok untuk kepribadianmu.



Home Screen

Kolom ini menampilkan
flash project yang 
terakhir ditutup.

Pilihan tipe flash project 
yang akan dibuat.

Kolom ini
memfasilitasi
developer untuk
membuat flash 
project berdasarkan
template yang telah
disediakan.



Flash Layout



Flash Panel
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Menambahkan dan Menutup Panel

•

•



Menambahkan dan Menutup Panel
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• Klik di sini untuk memunculkan dan
menyembunyikan panel  Library.



Tata Letak Panel

Drag bagian pada panel 
Library ini ke dalam stage. 
Perhatikan apa yang terjadi.

Drag bagian pada panel Toolbox ini tepat
ke batas antara panel Timeline dan panel 
Color. Perhatikan apa yang terjadi.

Drag bagian panel Properties ini tepat ke
bawah panel Library. Perhatikan juga apa
yang akan terjadi.

Tombol untuk
menyembunyikan
timeline.

Drag pinggiran
panel untuk
memperlebar
ukuran panel.



Mengenal Panel Action

Referensi Actionscript, 
dikelompokan
berdasarkan lokasi
dimana script 
diletakkan.

Beberapa fungsi untuk
manajemen Actionscript

Tempat untuk mengetikan Actionscript.
INGAT! Actionscript bersifat CASE-
SENSITIVE. Tanda bahwa script telah
diketikan dengan benar, teks akan
berubah warna, defaultnya biru.

Tombol untuk mengunci
halaman Actionscript agar 
tidak berubah pada saat
posisi timeline berubah.



Hubungan Panel Action dengan Timeline

Script berada pada
Layer 1, frame ke 1

Timeline yang berisi script 
akan memiliki simbol ini.

Pada panel Action dijelaskan script 
berada pada Layer 1, frame ke 1



Latihan

Panel Color

Panel Library

Panel 
ComponentPanel 

Component 
Inspector



Hint

Kebanyakan para pemula Flash akan
merasa canggung untuk menggunakan
panel-panel yang terdapat pada Flash.
Namun Anda juga tidak perlu terburu-buru
menghafal seluruh fungsi dari panel
tersebut. Cukup buka panel yang Anda
butuhkan sehingga ruang kerja Anda
menjadi nyaman. Dari pengalaman bekerja
dengan Flash, Anda akan secara tidak
langsung menghafal fungsi-fungsi dari
panel Flash.
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