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JH-Flax, sebuah software mungil untuk membuat animasi teks dengan mudah, cepat dan 
tidak memerlukan banyak skill. Sekali mencoba dijamin langsung bisa! Berbeda jika kita 
membuatnya dengan Flash, Macromedia atau Swish Max terkesan sangat sulit untuk 
pemula. Apalagi instalasinya sangat mudah, tinggal next, next & finish..  

Ada beberapa window yang akan muncul setelah kita menginstall dan menjalankan program ini, 
diantaranya yaitu : 

Text Properties  
Menampilkan kata-kata (teks), warna huruf, jenis huruf, posisi yang akan muncul di main page.  

Movie Properties  
Memilih warna background yang kita sukai, menata posisi dan memunculkan teks dari kiri, kanan, 
atas atau bawah. 

Whirlpool Fx Properties 
Memilih animasi teks yang kita sukai dan mengatur kecepatan teks yang bergerak. Banyak 
animasi-animasi yang menarik disini, teks yang berputar-putar, melambai-lambai, blur, neon, 
water dll. Sayang kalau tidak mencobanya sendiri. 

Background Picture Properties 
Menampilkan gambar yang kita punya sebagai background. 

Sound Byte Properties 
Memasukkan file lagu format mp3 maksimal 100 Kb. 

Barangkali Anda yang tertarik, lagi iseng-iseng dapat langsung mencoba program ini. Anda dapat 
mendownloadnya di http://www.posrudal.tk 

 
Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 
Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan 
secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus 
atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap 
dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin 
terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 
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Hasilnya nanti akan menjadi format swf atau bisa juga kita buat ke exe. 
Apalagi jika kita gunakan untuk tampilan “deface” yang kita inject ke web target tentunya lebih 
menarik lagi bukan?  

Contohnya bisa dilihat di http:// www.geocities.com/posrudal/fuck.swf 

 

Segala caci-maki dialamatkan ke sini: 
posrudal@yahoo.co.id  #posRUDAL 
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