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Home Screen akan muncul saat pertama kali menjalankan aplikasi Flash. 

Home Screen juga muncul saat tidak ada flash project yang terbuka. 

Pilhan tipe flash project yang 

akan dibuat. 

Kolom ini menampilkan flash 

project yang yang terakhir 

ditutup. 

Kolom ini memfasilitasi 

developer untuk membuat flash 

project berdasarkan template 

yang telah disediakan. 

Home Screen 



Flash Layout standar akan tampak seperti gambar berikut : 

Flash Layout 



Flash layout standar tersusun dari panel-

panel sebagai berikut : 

• Toolbox 

• Color Mixer, Color Swatches 

• Library 

• Timeline 

• Properties 

• Actions 

• Dan lain-lain 

 

Untuk mengetahui panel-panel yang ada 

pada Flash, klik pada menu Window. 

Flash Panel 



Semua panel Flash dapat ditambahkan melalui menu Window. 

 

Untuk menutup panel dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 

• Menghilangkan panel dari area kerja, dan 

• Menyembunyikan panel (hide) 

 

Khusus untuk panel Toolbox, dapat dihilangkan melalui menu 

Window. 

 

Untuk mengembalikan kondisi panel ke posisi default, dapat 

memilih menu Window-> Wokspace -> Default. 

Coba juga menu Icons and Text Default dan Icons Only Default, 

dan rasakan perbedaannya. 

Menambah dan Menutup Panel 



Perhatikan panel Color dibawah ini. 

Klik disini untuk menyembunyikan/ 

memunculkan panel Color. 

Klik tab ini untuk menggunakan Color 

Mixer atau Color Swatches. 

Klik disini untuk menyembunyikan/ 

memunculkan panel Library. 

Menambah dan Menutup Panel 



Tata letak panel pada flash dapat diatur sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. Perhatikan penjelasan berikut. 

Tombol untuk 

menyembunyikan 

Timeline. 

Drag panel Properties ini tepat ke bawah 

panel Library dan lihat apa yang terjadi. 

Drag pinggiran panel 

untuk memperlebar 

ukuran panel. 
Drag panel Library ini ke dalam 

stage dan lihat apa yang terjadi. 

Drag panel Toolbox ini diantara 

panel Timeline dan Color. Lihat 

apa yang terjadi. 

Tata Letak Panel 



Panel Action adalah panel yang digunakan untuk menuliskan sintax-

sintax (perintah) dalam bahasa Flash yang sering disebut sebagai 

ActionScript (AS). Adapun fasilitas yang terdapat pada panel ini adalah 

sebagai berikut. 

Tombol untuk mengunci halaman AS 

agar tidak berubah pada saat posisi 

Timeline berubah. 

Referensi AS yang 

dikelompokan berdasarkan 

lokasi dimana script 

diletakkan. 

Tempat untuk mengetik perintah. INGAT! Script pada 

AS bersifat CASE-SENSITIVE. Tanda bahwa script 

diketik dengan benar adalah adanya perubahan 

warna pada script (defaultnya adalah biru) 

Beberapa fungsi 

untuk manajemen 

AS. 

Mengenal Panel Action 



Hubungan Panel Action dengan Timeline 

Timeline yang berisi script 

akan memiliki simbol ini 

Script pada layer 1, 

frame ke 1. 

Pada script Action dijelaskan script 

berada pada layer 1, frame ke 1. 


