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hhow to...
Adobe After Effects 7.0

Δημιουργώντας ψευδαισθήσεις 
με το After Effects

Πολλές φορές έχουμε αναρρωτηθεί πώς είναι δυνατόν στον κινηματογράφο και στην 

τηλεόραση να βλέπουμε τόσο εξωπραγματικά σκηνικά και σκηνές δράσης που μας 

“κόβουν την ανάσα”. Η εύλογη απορία που απορρέει από τέτοιου είδους 

ερεθίσματα είναι το κατά πόσο είναι δυνατόν να κατασκευάσουμε τέτοια 

σκηνικά ακόμα και με τα πιο εξειδικευμένα υλικά και συνθήκες φωτισμού ή λήψης.  

Η απάντηση είναι ότι συνήθως αυτά τα υπερβάλλοντα περιβάλλοντα είναι κατασκευασμένα 

με τη χρήση CG, καθιστώντας τις λήψεις πιο σουρεαλιστικές και πολύ πιο ακίνδυνες για 

τους πρωταγωνιστές. Μέσα από τις σελίδες ενός άρθρου, βέβαια, δεν είναι δυνατόν να 

αναλύσουμε μια παραγωγή τέτοιας εμβέλειας. Παρόλα αυτά, μπορούμε να αποκτήσουμε 

μια ιδέα ως προς το πώς δημιουργούμε επιτυχείς ψευδαισθήσεις, με τις δυνατότητες που 

μας προσφέρει η Adobe.

του Παναγιώτη Σαραντόπουλου
psarantopoulos@anodos.gr

Το σενάριο
Αν δουλεύετε σε διαφημιστική εταιρία, σίγουρα γνωρίζετε ότι οι 
πιο ριζοσπαστικές ιδέες αποδεικνύονται οι καλύτερες. Όπως, για 
παράδειγμα, όταν ένας ηθοποιός πέφτει σε ένα μεγάλο ποτήρι με 
“παγόβουνα”, υπερβάλλοντας έτσι την εκπληκτική ικανότητα ενός 
γνωστού αναψυκτικού να δροσίζει. Εμείς γνωρίζουμε ότι κανένας 
ηθοποιός δε χωράει σε ένα μεγάλο ποτήρι όπως επίσης και κανένα 
γνωστό παγόβουνο.

Η πρόταση
Ο ασφαλέστερος τρόπος για το γύρισμα μιας τέτοιας διαφήμισης 
είναι φυσικά μέσα σε ένα υδατοστεγές blue room όπως είχαμε δει 
σε προηγούμενο τεύχος του περιοδικού. Τα κωμικά αυτά σκηνικά 
προέρχονται φυσικά είτε από ανεξάρτητες φυσικές λήψεις, είτε από 
κάποιο περιβάλλον 3D ή Compositing. Ένα από αυτά είναι και το 
After Effects. Ας δούμε   λοιπόν, πώς κάνουμε ένα αντικείμενο να 
φαίνεται ότι πέφτει μέσα σε νερό, με φωτορεαλιστικό αποτέλεσμα, 
χρησιμοποιώντας μόνο τα εγγενή Plug-ins του After Effects.
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Τα βασικά
Ξεκινώντας με τα απαραίτητα, χρειαζόμαστε ένα νέο project στο 
After Effects και ένα composition που θα ταιριάζει στις διαστάσεις, 
το frame rate και pixel aspect ratio του βασικού μας βίντεο. Αν 
βέβαια δουλεύουμε μόνο με animation κι όχι με video, τότε είμαστε 
σε λίγο καλύτερη θέση, ως προς τις ιδιότητες του composition, 
αφού μπορούμε να τις διαρρυθμίσουμε με οποιοδήποτε τρόπο 
επιθυμούμε. Ας πούμε ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε την αίσθηση 
ενός αντικειμένου να πέφτει μέσα σε μια πισίνα. Παίρνοντας τα 
πράγματα με τη σειρά, θα πρέπει να δημιουργήσουμε το πάτωμα 
μιας πισίνας, με πλακάκια για παράδειγμα. Αυτό είναι κάτι που πολύ 
εύκολα μπορούμε να επιτύχουμε στο Photoshop με το φίλτρο Tiles. 
Ακόμα, χρειαζόμαστε το αντικείμενο, που κατά προτίμηση να είναι 
PSD ή PNG με διαφάνεια ή αρχείο από το Illustrator. 

Η παραγωγή
Τοποθετούμε το υλικό του πατώματος σαν layer στο composition 
[εικ.1]. Στη συνέχεια δημιουργούμε ένα νέο solid layer ακριβώς 
από πάνω, εφαρμόζοντάς του το φίλτρο Effect > Simulation > 
Wave World. Αλλάζουμε το View σε Height Map [εικ.2]. Αυτό 
μας δίνει ένα grayscale map που θα χρησιμοποιήσουμε για το 
displacement του κυματισμού. Στην αρχή δεν θα φαίνεται κάποια 
αλλαγή. Αν μετακινήσετε το playhead παρακάτω στο timeline, θα 
παρατηρήσετε τους κυματισμούς σαν από κάτοψη [εικ.3].

Εφόσον το αντικείμενό μας δεν είναι στρογγυλό αλλά μακρύ και 
στενό, θα πρέπει να τροποποιήσουμε την πηγή των κυματισμών 
μας ανάλογα. Μετακινώντας το δείκτη στο 00:00:01:00, μπορούμε 
να δούμε τους κυματισμούς που παράγονται και να τους 
διαμορφώσουμε αλλάζοντας την παράμετρο Height/Length σε 
0.15 για παράδειγμα [εικ.2]. Ένα αντικείμενο, όταν πέφτει στο νερό, 
δημιουργεί κυματισμούς και μετά βυθίζεται, οπότε σταματούν οι 
κυματισμοί. Για να γίνει αυτό, πρέπει όταν δημιουργηθούν οι πρώτοι 
κυματισμοί, να σταματήσουμε να παράγουμε νέους, ορίζοντας 
το Amplitude στο μηδέν. Αν γυρίσουμε πίσω στο frame 20, θα 
παρατηρήσουμε ότι τα κύματα παρουσιάζουν ένα ορατό pixilation, 
το οποίο για λόγους αισθητικής και φωτορεαλισμού μπορούμε να 
εξαλείψουμε, εφόσον το Wave World χρησιμοποιεί ένα grid mesh 
για να αποδώσει τους κυματισμούς, ρυθμίζοντας την ανάλυση του 
grid γύρω στο 100 [εικ.4]. Δημιουργούμε ένα pre-comp του solid 
layer με τα keyframes να παραμένουν στην ιδιότητα του solid layer 
και όχι του pre-comp. Το ονομάζουμε “waterloo”.

Caustics
Το επόμενο βήμα είναι να μεταφέρουμε το Waveworld παρακάτω 
στο timeline αφού δε θέλουμε να ξεκινούν αμέσως οι κυματισμοί. 
Επομένως, το ορατό μας layer στην αρχή του timeline θα 
είναι το υλικό του πατώματος. Αμέσως μετά, φροντίζουμε 
να τοποθετήσουμε το αντικείμενό μας στο  timeline  και να 
δημιουργήσουμε ένα μικρό animation του αντικειμένου, 
ρυθμίζοντας το scale του ώστε να δημιουργηθεί η αίσθηση ότι 
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απομακρύνεται από το φακό μας [εικ.5]. Επιλέγοντας το layer του 
πατώματος, τού εφαρμόζουμε το εφέ Effect>Simulation>Causti
cs. Επιπρόσθετα ορίζουμε το color Mode σε Soft Light, ώστε να 
δημιουργηθεί ο σωστός χρωματικός συνδυασμός του Waveworld 
με το μπλε τού φόντου. Αρχικά δε θα δούμε διαφορά, αλλά δε 
χρειάζεται μέχρι το αντικείμενο να συναντήσει το νερό. Το εφέ 
Caustics, χρησιμοποιεί το πάτωμα ως παραμορφούμενο υλικό 
και το Wave World ως πηγή της παραμόρφωσης. Μέχρι λοιπόν 
να συναντήσουμε το layer της πηγής της παραμόρφωσης, δε θα 
υπάρξει κάποια αλλαγή. Αν ρυθμίσουμε τα keyframes του animation 
για το αντικείμενό μας ώστε να πέφτει στην επιφάνεια του νερού τη 
στιγμή που αρχίζει να γίνεται ορατό το layer του κυματισμού, τότε 
έχουμε δημιουργήσει με επιτυχία το επιθυμητό εφέ.

Ρυθμίσεις
Αν παίξουμε τώρα το animation θα δούμε το αντικείμενό μας να 
προσκρούει στην επιφάνεια του νερού, προκαλώντας κυματισμούς. 
Το εφέ είναι λίγο ήπιο. Μπορούμε να το ενισχύσουμε ρυθμίζοντας 
την παράμετρο Wave Height σε περίπου 0.300 [εικ.6]. Το Caustics, 
δημιουργεί τις παραμορφώσεις με τη διάθλαση του φωτός. 
Το αποτέλεσμα είναι παρόμοιο με αυτό που προκύπτει όταν 
παρατηρούμε το περιβάλλον μέσα από ένα γυάλινο ποτήρι. 
Μοιάζει παραμορφωμένο και τεντωμένο. Αν η επιφάνεια φαίνεται 
πολύ επίπεδη, τότε μπορούμε να αυξήσουμε το Water Depth σε 
0.200 [εικ.6] ή περισσότερο, βρίσκοντας το σημείο στο οποίο μας 
ικανοποιεί ο βαθμός της διάθλασης. Όσο βαθύτερο είναι το νερό, 
τόσο μεγαλύτερη και η διάθλαση.

Το αντικείμενο
Για να ολοκληρωθεί η ψευδαίσθηση, πρέπει το αντικείμενο να 
δείχνει ότι βυθίζεται στο νερό και ίσως να αλλάζει σχετικά η τροχιά 
του έως ότου βυθιστεί πλήρως, όπως θα φαινόταν να συμβαίνει 
και στην πραγματικότητα. Ακριβώς τη στιγμή που το αντικείμενο 
ακουμπάει το νερό, διαιρούμε το Layer από το μενού Edit>Split 
Layer. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε ένα εφέ Hue/Saturation από 
το μενού Effect>Color Correction. Τροποποιούμε τη χρωματική 
απόδοση του αντικειμένου, ενεργοποιώντας την παράμετρο 
colorize. Όταν μας ικανοποιήσει το χρωματικό αποτέλεσμα, 
δημιουργούμε ένα keyframe είτε στο Colorize Hue, είτε στο Colorize 
Lightness και δημιουργούμε ένα δεύτερο keyframe στο σημείο που 
έχει βυθιστεί πλήρως και το σκουραίνουμε δίνοντάς του, το εφέ 
της έλειψης φωτισμού. Αν θέλουμε, μπορούμε να δημιουργήσουμε 
και ένα βαθμωτό θόλωμα με τον ίδιο τρόπο, εφαρμόζοντας ένα 
εφέ θολώματος, πχ. Effect>Blur & Sharpen>Gaussian Blur. Επίσης, 
για να μη βυθίζεται αμέσως το αντικείμενό μας αλλά βαθμιαία, 
μπορούμε να προσθέσουμε το Iris Wipe Transition από το μενού 
Effect>Transition ή να δημιουργήσουμε μια animated μάσκα. Η 
πρώτη μέθοδος είναι ευκολότερη. Στη συνέχεια ρυθμίζουμε με 
keyframes το μέγεθος του Outer Radius [εικ.7].
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Ανακρίβειες
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αμέσως μετά, 
είναι ότι το αντικείμενο δεν παραμορφώνεται όπως θα 
το θέλαμε. Ακολουθεί το animation που του έχουμε 
ορίσει στο μέγεθος και το χρωματισμό του, αλλά όχι την 
παραμόρφωση που δίνει το Caustics. Αυτό που πρέπει 
να κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε το Caustics πάνω στο 
αντικείμενο. Επειδή, αυτό αναιρεί όλα τα προηγούμενα 
εφέ, το επανατοποθετούμε στην κορυφή της στήλης 
ώστε να εφαρμόζεται πριν από όλα τα άλλα. Για να 
επιτύχουμε την ίδια παραμόρφωση με αυτή του νερού, 
ορίζουμε το Water Surface στο composition waterloo. 
Το πιθανότερο είναι να δημιουργηθεί ένα ανεπιθύμητο 
περίγραμμα στο αντικείμενό μας λόγω της ανάκλασης. 
Ορίζουμε τα Surface Opacity και Specular Reflection 
στο μηδέν [εικ.8]. Οπτικά, μεγαλύτερο ρεαλισμό θα 
επιτύχουμε, αυξάνοντας τα Water Height και Water Depth 
ακόμα περισσότερο για το αντικείμενό μας.

Αν είμαστε και λίγο ιδιότροποι, μπορούμε να κάνουμε 
μερικά ακόμα βήματα για το φινίρισμα. Για παράδειγμα, 
μπορούμε να κάνουμε την επιφάνεια του νερού λίγο 
πιο κυματιστή, όπως είναι στην πραγματικότητα το 
νερό. Μπορούμε να εφαρμόσουμε το Effect>Noise & 
Grain>Fractal Noise σε ένα solid layer πάνω από το solid 
του water world. Δημιουργούμε δύο keyframes, ένα 
στην αρχή και ένα στο τέλος, με διαφορά δύο κύκλων 
περιστροφής. Ακόμα, ορίζουμε το opacity του layer σε 
3-5%.

Χρησιμοποιώντας το Effect>Distort>Bezier Warp, 
μπορούμε να παραμορφώσουμε λίγο παραπάνω το 
αντικείμενό μας ώστε να δείχνει πιο ρεαλιστικό το 
αποτέλεσμα της διάθλασης. Επίσης μπορούμε να 
πειράξουμε λίγο το animation του position ώστε να 
αιωρείται στο νερό.

Σαν τελική πινελιά μπορούμε να δημιιουργήσουμε ένα 
μικρό εφέ αναπήδησης, τη στιγμή που το αντικείμενο 
πέφτει στο νερό, προσθέτοντας 2 ακόμα keyframes στην 
παράμετρο scale.

Το τελικό μας αποτέλεσμα, θα δίνει μια γενική αίσθηση, 
αντίστοιχη αυτής που φαίνεται στην εικόνα 9.
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Το Flash, ως η πρωτοποριακή εφαρμογή authoring της Adobe και ως 
η κατ’εξοχήν εφαρμογή ανάπτυξης interactive web content, όπως οι 
περισσότεροι γνωρίζουμε, μας άνοιξε τις πόρτες για ένα νέο κόσμο 
στο διαδίκτυο. Το μαγικό κόσμο του animation. Από τις πρώτες του 
κιόλας εκδόσεις, μας εντυπωσίασε με τις δυνατότητες και τα εκπλη-
κτικά αποτελέσματά του. Τώρα πλέον, δημιουργήθηκε η ανάγκη εν-
σωμάτωσης όχι μόνο κειμένου και animation, αλλά και οπτικοακου-
στικών προϊόντων όπως το video.

του Παναγιώτη Σαραντόπουλου
psarantopoulos@anodos.gr

Όλο και πιο συχνά, τον τελευταίο καιρό, παρατηρούμε τη 
διεύρυνση της χρήσης κινούμενης εικόνας και ήχου σε 
εφαρμογές διαδικτύου. Ενώ η ανάγκη για τέτοιου είδους 
αλληλεπίδραση υπήρχε στο παρασκήνιο αρκετό καιρό, μόνο 
τον τελευταίο καιρό, λόγω των αυξημένων δυνατοτήτων σε 
bandwidth και των “έξυπνων” τρόπων συμπίεσης τέτοιων 
μέσων, καθίσταται δυνατό. Το Flash προβλέπει και εξυπηρετεί 
τέτοιες ανάγκες, στην τελευταία του έκδοση ειδικά, δίνοντας 
όχι μόνο τη δυνατότητα εισαγωγής και χρήσης video, αλλά και 
εφαρμογής χειριστηρίων με πολλά διαφορετικά έτοιμα skins για 
κάθε χρήση. Αυτό το επιτυγχάνει με μια μικρή εφαρμογή που το 
συνοδεύει, ονόματι Flash Video Encoder, σε συνδυασμό με ένα 
από τα γνωστά μας “components”.

Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα εξαγόμενο βίντεο σε μια 
ταινία Flash (.swf), υπάρχουν τρεις τρόποι που μπορούμε να 
εφαρμόσουμε.
Ο πρώτος τρόπος είναι να το εισάγουμε απευθείας στο timeline 
με τη διαδικασία της ενσωμάτωσης, συμπιέζοντας με Sorenson 
Codec ή FLV [FLash Video].
Ο δεύτερος είναι να το τρέξουμε streaming, μέσω τεχνολογίας 
Flash Streaming, από κάποιο Flash Media Server ή μέσω XML.
Τέλος, μπορούμε να το μετατρέψουμε σε FLV μέσα από τον 
Flash Media Encoder και κατόπιν να το χρησιμοποιήσουμε 
μέσα από το FLV Playback Component, που είναι ένα από τα 
advanced components του Flash.

Η διαδικασία μετατροπής ενός απλού video σε flash video είναι 
καθόλα απλή. Χρειάζεται μόνο μια μικρή παραμετροποίηση. 

Flash Video Encoder





50 A d o b e  m a g a z i n e

How to... Flash Video Encoder

Αυτή είναι εφικτή για κάθε χρήστη εφόσον δε χρειάζεται κανένα 
προγραμματιστικό υπόβαθρο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να 
κάνουμε είναι να εκτελέσουμε την εφαρμογή του Flash Video 
Encoder και να προσθέσουμε στη λίστα του ένα ή περισσότερα 
video προς κωδικοποίηση [εικ.1]. Ένα από τα καλύτερα 
στοιχεία του Flash Video Encoder είναι ότι μπορούμε να 
δημιουργήσουμε δέσμη κωδικοποίησης και να μετατρέψουμε 
σειριακά, περισσότερα από ένα video, με διαφορετικές 
ρυθμίσεις παραμέτρων, ενώ ταυτόχρονα προχωράμε την 
παραγωγή μας στο Flash. Τα τελικά αρχεία είναι της μορφής .flv 
και δεν μπορούμε να τα αναπαραγάγουμε με το γνωστό μας 
Flash Player. Αυτό δε χρειάζεται να σας ανησυχήσει, εφόσον θα 
διορθωθεί μέσα στα επόμενα βήματα.

Αφού ολοκληρωθεί το Queue εξαγωγής .flv [εικ.2], 
μεταφερόμαστε στο Flash όπου ανατρέχουμε στο παράθυρο 
των components (Window>Components). Εκεί, αναζητούμε 
και τοποθετούμε στη σκηνή μας το component ονόματι 
FLV Playback [εικ.3]. Αυτόματα, το component τοποθετείται 
και στο library, δίνοντάς μας έτσι τη δυνατότητα να το 
ξαναχρησιμοποιήσουμε. Ακολουθώντας το σκεπτικό του Flash, 
κάθε διαφορετικό instance του component [εικ.4], μπορεί να 
παραμετροποιηθεί διαφορετικά πάνω στη σκηνή, δίνοντάς 
μας έτσι ποικίλα οπτικά αποτελέσματα. Κάθε instance του 
component, τοποθετούμενο στη σκηνή μάς δίνει μια σειρά 
παραμέτρων που είναι μεταρρυθμίσιμες ανάλογα με το 
ζητούμενο στιλ [εικ.5]. Το πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι η 
ρύθμιση του Content Path. Από αυτό το πεδίο αναζητούμε και 
ορίζουμε τη διαδρομή, στην οποία το component θα εντοπίζει 
το αρχείο του flv που θέλουμε να αναπαράγουμε [εικ.6]. Αμέσως 
μετά ρυθμίζουμε όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους κατά το 
δοκούν [εικ.7].

Autoplay: Ρυθμίζει αν το video θα ξεκινάει αυτόματα ή όχι.
Autorewind: Ελέγχει αν θα ξεκινάει από την αρχή όταν φτάσει 
στο τέλος ή όχι.
Autosize: Ελέγχει την αυτόματη διαμόρφωση των διαστάσεων 
του player ανάλογα με τις διαστάσεις του video που εισάγεται.
Buffertime: Ορίζει το χρόνο του video που θα κρατείται στη 
μνήμη κατά την ταυτόχρονη αναπαραγωγή του.
cuePoints: Τα σημεία εισόδου και εξόδου του video.
isLive: Καθορίζει αν το video παίζει μέσω ζωντανής λήψης 
(webcam, κτλ.)
maintainAspectRatio: Διατηρεί τις αναλογίες διαστάσεων ή όχι.
skin: Ορίζει το “skin” που θα χρησιμοποιήσει το FLV Playback
skinAutoHide: Ελέγχει αν θα αποκρύπτονται τα χειριστήρια όταν 
θα εγκαταλείπω την περιοχή του video ή όχι.
totalTime: Συνολικός χρόνος αναπαραγωγής.
volume: Ένταση του ήχου. 

Την ίδια διαδικασία μπορούμε να πραγματοποιήσουμε και 
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μέσα από τον Component Inspector (Windows>Component 
Inspector) [εικ.8]. Ο Component Inspector φροντίζει για την 
παραμετροποίηση όλων των Components. Εκτός της καρτέλας 
των παραμέτρων, περιλαμβάνει τις καρτέλες Bindings και 
Schema, που χρησιμεύουν στη διασύνδεση δυναμικότερων 
κατασκευών, όπως φορμών βασισμένων σε XML. Αντίστοιχη 
διαδικασία περιγράψαμε στο How To… του τεύχους 19. Η 
χρησιμότητα των Components κατά μια γενικότερη έννοια 
από αυτήν του FLV Playback είναι ότι χρησιμοποιούν έτοιμες 
classes για να δημιουργήσουν κάποιες περίπλοκες λειτουργίες 
που θα προστεθούν και θα αναβαθμίσουν τη λειτουργικότητα 
της καθολικής μας εφαρμογής. Φυσικά η διαδικασία είναι κατά 
πολύ ευκολότερη και ταχύτερη, αφού δε χρειάζεται να “ξανα-
ανακαλύψουμε τον τροχό”, όπως θα μπορούσαμε να πούμε.

Επί τω έργω, η χρησιμότητα του FLV Playback είναι ουσιαστική, 
δεδομένου ότι μας παρέχει τα δικά του χειριστήρια ώστε να 
διαχειριζόμαστε το video μας κατά την ώρα της αναπαραγωγής 
του και ένα βασικό preloader, ώστε να καταλαβαίνει ο χρήστης 
μας, όσο περιμένει να φορτώσει το video, ότι κάτι συμβαίνει στο 
παρασκήνιο και δεν περιμένει άδικα [εικ.9]. Φυσικά όλα αυτά σε 
συνδυασμό με ένα πολύ εύχρηστο και ευχάριστο σχεδιασμό. Δε 
λείπει βέβαια και η δυνατότητα αλλαγής του γνωστού μας “skin”, 
ακόμα και από το χρήστη, που είναι ουσιαστικά στο σύνολό 
η σχεδίαση του οπτικού αποτελέσματος του component. Η 
συνολική διαδικασία μπορεί να είναι ακόμα πιο ευέλικτη, αν 
επιλέξουμε να προχωρήσουμε σε custom συναρμολόγηση 
του FLV Playback μέσα από το μενού FLV Playback Custom UI 
[εικ.10]. 

Το FLV Playback, όπως άλλωστε όλα τα components, είναι 
επαναχρησιμοποιήσιμο εφόσον προστίθεται στη βιβλιοθήκη 
μαζί με τα υπόλοιπα υλικά μας. Ένα επιπλέον προτέρημα είναι 
ότι μπορούμε, αν γνωρίζουμε τα βασικά της Actionscript, να 
χρησιμοποιήσουμε το ίδιο instance του component για την 
αναπαραγωγή περισσότερων από ένα video.


