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hhow to...
Macromedia Flash 8 Professional

Χρήση XML 
με Datasheet

Πολλές φορές, κατά τη ροή της εργασίας μας, χρειαζόμαστε να 
σχεδιάσουμε κάτι λιγότερο δημιουργικό και περισσότερο λειτουρ-
γικό. Αυτό προϋποθέτει τη χρήση δυναμικών τεχνολογιών, που ως 
επί το πλείστον εφαρμόζονται με τη χρήση προγραμματιστικών 
γνώσεων. Το Flash Professional 8 μας παρέχει δυνατότητες χρή-
σης δυναμικών τεχνολογιών, με τη χρήση Components, τα οποία 
περισσότερο παραμετροποιούνται θα λέγαμε, παρά προγραμμα-
τίζονται.

του Παναγιώτη Σαραντόπουλου
psarantopoulos@anodos.gr

Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσουμε κάποια Components και Classes που μας παρέχει το Flash 
Professional 8, για να δώσουμε στην εφαρμογή μας τη δυνατότητα να τραβάει δυναμικά, δεδομένα από 
ένα εξωτερικό αρχείο XML και να μας διαμορφώνει τη σύνταξη του κώδικα, κάθε φορά που αλλάζουμε 
κάτι μέσα από την εφαρμογή μας. Για να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες τής XML στο Flash, χρεια-
ζόμαστε κάποια «αντικείμενα» που θα μας βοηθήσουν να παρουσιάσουμε τα δεδομένα που αντλούμε 
σε μια οργανωμένη μορφή.

Εισαγωγή των Components
Αρχικά, για να επικοινωνήσουμε την εφαρμογή μας με ένα αρχείο XML, θα πρέπει να δώσουμε τις απα-
ραίτητες ρυθμίσεις, που θα καθορίσουν το πώς θα αναγνωρισθεί το κάθε στοιχείο της XML από την 
εφαρμογή, τη στιγμή που θα προσπελασθεί. Για αυτό θα χρειαστεί να τραβήξουμε στη βιβλιοθήκη τής 
εφαρμογής μας τα components (Window>Components) που φαίνονται στην εικ.1, όπως επίσης μια 
έτοιμη class (Window>Common Libraries>Classes) που θα τα συνδέει [εικ.2]. Αν όλα έχουν γίνει όπως 
πρέπει, το περιεχόμενο της βιβλιοθήκης θα είναι αυτό της εικ.3
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Τοποθέτηση των Components

Στη συνέχεια τραβάμε στη σκηνή μας ένα instance του DataGrid, το οποίο 
ονομάζουμε “grid”, ένα του TextArea το οποίο ονομάζουμε “update” και δύο 
instances του button, που τα ονομάζουμε “loadBTN” και “updateBTN” και 
ορίζουμε την παράμετρο Label στα Parameters [εικ.4α] με κάτι αντιπρο-
σωπευτικό της λειτουργίας τους, όπως “Load Info” και “Update Code”. Το 
Load θα φορτώσει τα δεδομένα στο grid, ενώ το update θα διαμορφώσει 
τη σύνταξη του νέου κώδικα στο update. Τέλος, τραβάμε τα instances των 
DataSet, XML Connector και XUpdateResolver, που θα μας βοηθήσουν να 
συνδέσουμε την εφαρμογή μας με το αρχείο της XML και να αλληλεπιδρά-
σουμε με αυτήν. Τα ονομάζουμε “datas”, “con”  και “upres” αντίστοιχα (Η λέ-
ξη data είναι δεσμευμένη από την ActionScript). Η εφαρμογή μας θα είναι 
όμοια με αυτήν στην εικ. 4β.

Αν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε την εφαρμογή μας λίγο πιο ευπαρου-
σίαστη, δεδομένου ότι αφορά στην επεξεργασία δεδομένων και είναι ήδη 
σχετικά άχρωμη. Μπορούμε σε ένα νέο layer κάτω από όλα τα υπόλοιπα, 
να εισάγουμε μια εικόνα της προτίμησής μας για το  φόντο. Επιπρόσθετα, 
μια μορφοποίηση που θα μετριάσει την εντονότητα του λευκού φόντου 
με ένα πλέγμα κελιών που είναι τόσο τετριμμένο, είναι να χρησιμοποιή-
σουμε τη χρωματική απόδοση της εικόνας μας με το νέο χαρακτηριστικό 
των color modes που έχει ενσωματωθεί στο Flash 8, δίνοντάς μας τη δυ-
νατότητα να δώσουμε προσθετικές ή αφαιρετικές ιδιότητες στη χρωματι-
κή απόδοση των αντικειμένων που το εφαρμόζουμε. Εισαγάγουμε σε ένα 
νέο layer, ένα ακόμα instance της εικόνα του φόντου, στην ίδια θέση με την 
προηγούμενη. Επιλέγουμε Modify > Break Apart. Απενεργοποιούμε το “μα-
τάκι” του layer ώστε να μη φαίνεται και ορίζουμε guides γύρω από το “grid” 
και το “update”. Ενεργοποιούμε και πάλι το “ματάκι” και στη συνέχεια σβή-
νουμε τις περιοχές τής εικόνας έξω από τα “grid” και “update” [εικ.5]. Επιλέ-
γουμε όλο το layer και πατάμε το F8  για να το μετατρέψουμε σε movie clip, 
που το ονομάζουμε color. Ορίζουμε το mode σε Overlay [εικ.6]. Το αντιγρά-
φουμε και το επικολλούμε μια-δυο φορές ακόμα, πατώντας το Ctrl-Shift-V 
έως ότου μας ικανοποιήσει το χρωματικό αποτέλεσμα. Αν θέλουμε δε να 
τοποθετήσουμε και έναν τίτλο στην εφαρμογή μας, μπορούμε να χρησι-
μοποιήσουμε τα νέα filters  που εφαρμόζονται στα movie clips. Γράφουμε 
ένα τίτλο με τη γραμματοσειρά της αρεσκείας μας και τη μετατρέπουμε σε 
movie clip. Από τη νέα παλέτα filters επιλέγουμε το φίλτρο Drop Shadow 
και το παραμετροποιούμε όπως στην εικ.7. Για περισσότερο εφέ δημιουρ-
γούμε ένα ακόμα αντίγραφο του movie clip και το στέλνουμε πίσω από το 
πρώτο και σε λίγο διαφορετική θέση. Από την ίδια καρτέλα ορίζουμε ένα 
φίλτρο Blur ή ό,τι άλλο μας ικανοποιεί και το παραμετροποιούμε ανάλογα. 
Αποθηκεύουμε την πρόοδο της εργασίας μας.
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Το αρχείο XML

Το δοκιμαστικό αρχείο XML που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ενδεικτικό και 
θα περιέχει τον ακόλουθο κώδικα:

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8” standalone=”no”?>
<datapacket>
<row act=”10” custId=”3” date=”05/12/2002” billable=”true” duration=”63” 
id=”1” notes=”Here is note” projId=”1” rate=”45.50” servId=”0”/>
<row act=”9” custId=”1” date=”05/13/2002” billable=”true” duration=”120” 
id=”2” notes=”Here is another note” projId=”1” rate=”45.50” servId=”1”/>
<row act=”8” custId=”0” date=”05/14/2002” billable=”false” duration=”98” 
id=”3” notes=”Freerider” projId=”1” rate=”45.50” servId=”1”/>
<row act=”7” custId=”2” date=”05/15/2002” billable=”false” duration=”103” 
id=”4” notes=”Freerider” projId=”1” rate=”45.50” servId=”2”/>
<row act=”6” custId=”4” date=”05/16/2002” billable=”true” duration=”25” 
id=”5” notes=”One more note” projId=”1” rate=”45.50” servId=”2”/>
</datapacket>

Παραμετροποίηση
Η τελική εργασία περιλαμβάνει την παραμετροποίηση των components, 
ώστε να επιτευχθεί η επικοινωνία με το εξωτερικό αρχείο της XML. Το πρώ-
το βήμα είναι να ενεργοποιήσουμε τον Component Inspector από το με-
νού Window (Alt+F7).

XML Connector

Στην καρτέλα Parameters εντοπίζουμε το URL του αρχείου XML. Στη συ-
γκεκριμένη περίπτωση, επειδή αυτό βρίσκεται στον ίδιο κατάλογο με το 
αρχείο του Flash, απλά αναγράφουμε το όνομά του στο πεδίο URL. Ορί-
ζουμε την παράμετρο direction σε “receive” [εικ.8]. Στην καρτέλλα Schema, 
επιλέγουμε το αντικείμενο “results : XML” και εισάγουμε τα πεδία του αρχεί-
ου της XML, χρησιμοποιώντας το κουμπί “εισαγωγής σχήματος από XML” 
επάνω δεξιά της παλέτας [εικ.9]. Στην καρτέλα Bindings, πατώντας το κου-
μπί [+], επιλέγουμε τα πεδία που θέλουμε να εμφανιστούν στο Data Grid. 
Επιλέγουμε το αντικείμενο “row : array”, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα 
να εμφανίσουμε όλα τα πεδία που περιέχει 
[εικ.10]. Πατάμε OK και ορίζουμε την παρά-
μετρο direction σε “out” και για την παράμε-
τρο” bound to” αναζητούμε το αντικείμενο 
dataProvider : Array στο DataSet και το επιλέ-
γουμε. Τελικά, το πεδίο θα αναγράφει “datas:
dataProvider” [εικ.11] και ο XML Connector 
έχει συνδεθεί με το DataSet για συναλλαγή 
δεδομένων.
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DataSet

Στο DataSet ορίζουμε τα πεδία που θα εμφανίζονται στο DataGrid και με 
ποιο τρόπο. Στην καρτέλα Bindings, το DataSet έχει ήδη συνδεθεί με την 
πηγή δεδομένων του XML Connector. Έτσι, θα βρείτε ήδη το αντικείμενο 
dataProvider του DataSet καταχωρημένο. Προσθέτουμε ακόμα τρία αντι-
κείμενα [εικ.12] επιλέγοντας “Don’t replace existing items” στις ειδοποιήσεις 
που εμφανίζονται:

deltaPacket : DeltaPacket: Ορίζουμε την παράμετρο direction σε “in/out” 
και για την παράμετρο “bound to” αναζητούμε το αντικείμενο deltaPacket 
: DeltaPacket του XUpdateResolver.  Στο τέλος, το πεδίο θα αναγράφει 
“upres:deltaPacket”.

dataProvider : Array: Ορίζουμε την παράμετρο direction σε “out” και για την 
παράμετρο “bound to” αναζητούμε το αντικείμενο dataProvider : Array του 
DataGrid. Στο τέλος, το πεδίο θα αναγράφει “grid:dataProvider”.

selectedIndex : XML: Ορίζουμε την παράμετρο direction σε “ in/out ” 
και για την παράμετρο bound to αναζητούμε το αντικείμενο selecte-
dIndex : Number του DataGrid. Στο τέλος, το πεδίο θα αναγράφει “grid:
selectedIndex”.

Στην καρτέλα Schema, διαμορφώνουμε το σχηματισμό του DataGrid. Επι-
λέγουμε το αντικείμενο selectedIndex : XML και στις παραμέτρους ορίζου-
με το data type σε “Number”. Έπειτα, προσθέτουμε μερικά ακόμα πεδία 
[εικ.13] πατώντας το κουμπί [+], όπως παρακάτω:

1. field name: id
data type: Integer

2. field name: billable
data type: Boolean

3. field name: date
data type: Date
formatter: Date
formatter options: εισάγουμε στο πεδίο διαμόρφωσης τιμής που εμφανί-
ζεται το ακόλουθο: MM-DD-YYYY
encoder: DateToNumber

4. field name: duration
data type: Number

5. field name: rate
data type: Number
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XUpdateResolver

Ο XUpdateResolver φροντίζει για τις λειτουργίες αναβάθμισης του κώδικα 
και στη συγκεκριμένη περίπτωση για την προβολή τους στο TextArea. Στην 
καρτέλα Bindings, προσθέτουμε ένα αντικείμενο xupdatePacket : XML επι-
λέγοντας “Don’t replace existing items” στις ειδοποιήσεις που εμφανίζο-
νται και στο πεδίο bound to αναζητούμε το αντικείμενο text : String του 
TextArea. Στο τέλος, το πεδίο θα αναγράφει “update:text”.
Στην καρτέλα Schema, επιλέγουμε το αντικείμενο deltaPacket : DeltaPacket 
και ρυθμίζουμε [εικ.14] τις παρακάτω παραμέτρους:
encoder: DatasetDeltaToXUpdateDelta
encoder options: εισάγουμε στο πεδίο διαμόρφωσης τιμής που εμφανίζε-
ται το ακόλουθο: datapacket/row[@id=’?id’]

Αλληλεπίδραση

Για τη λειτουργία των όσων κατασκευάσαμε, θα φροντίσουν τα δύο κου-
μπιά που τοποθετήσαμε, φορτώνοντας και ανανεώνοτας τα δεδομένα 
του αρχείου μας. Προσθέτουμε λοιπόν τον ακόλουθο κώδικα στο Actions 
panel (Window > Actions):

Κουμπί Load Info:

on (click) {
 this._parent.con.trigger();
}

Κουμπί Update Code:

on (click) {
 _parent.datas.applyUpdates();
}

Ολοκληρώνοντας αυτό το How To, καταφέραμε να δώσουμε στην εφαρμο-
γή μας τη δυνατότητα να τραβάει δυναμικά, δεδομένα από ένα εξωτερικό 
αρχείο XML και να μας διαμορφώνει τη σύνταξη του κώδικα κάθε φορά 
που αλλάζουμε κάτι μέσα από την εφαρμογή μας.  Παρόλα αυτά, οι αλλα-
γές που κάνουμε δεν αποθηκεύονται. Η διαχείριση αρχείων ανήκει σε ένα 
άλλο κεφάλαιο, που απαιτεί ένα ξεχωριστό αφιέρωμα για την ανάπτυξή 
της. Η τελική μας εφαρμογή θα είναι όμοια με αυτήν της εικ.15.
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Έκθεση χρωμάτων και μασκάρισμα 
με το After Effects
Οι ταινίες Pleasantville, Schindler’s List, Sin City έχουν σκηνές που 
παρουσιάζονται σε ασπρόμαυρο, εκθέτοντας μόνο ένα χρώμα, για 
παράδειγμα το κόκκινο. Στην πραγματικότητα δε χρειάζεστε ένα με-
γάλο προϋπολογισμό για να χρησιμοποιήσετε αυτό το εφέ στις πα-
ραγωγές σας. Με το Adobe After Effects, μπορείτε να δημιουργήσε-
τε κινούμενα γραφικά, ειδικά εφέ και συνθέσεις κινηματογραφικής 
φιλοσοφίας και ποιότητας, εύκολα και γρήγορα.
 
Παρότι είναι σπάνιο να θελήσετε να αφαιρέσετε το χρώμα από την 
ταινία σας, κάποιες φορές κρίνεται απαραίτητο, για να δώσει τη σω-
στή διάθεση στην ιστορία σας. Χρησιμοποιώντας την ακόλουθη τε-
χνική, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ασπρόμαυρη σκηνή, επιτρέ-
ποντας μόνο σε ένα χρώμα να διαφαίνεται. Αυτό είναι γνωστό σαν 
color-pass effect.

του Παναγιώτη Σαραντόπουλου
psarantopoulos@anodos.gr

To Color-Pass effect

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή την τεχνική, περιορίστε το εκτιθέμενο χρώμα στο αντικείμενο που 
θέλετε να τραβήξετε την προσοχή. Για παράδειγμα, αν θέλετε να εστιάσετε σε ένα κόκκινο 
αυτοκίνητο ή ένα κορίτσι με κόκκινο φόρεμα, αποφύγετε τη χρήση άλλων κόκκινων ακτικει-
μένων σε αυτό το χώρο (frame).

Το Adobe After Effects περιλαμβάνει ένα εφέ color-pass, που διευκολύνει καταπληκτικά μια 
τέτοια διαδικασία.
Τραβήξτε στο timeline του After Effects  δύο αντίγραφα του ίδιου clip, συγχρονισμένα [εικ.1]. 
Κλείστε το “ματάκι” του layer 1 και επιλέξτε το layer 2. Εφαρμόστε το εφέ Hue/Saturation από 
το μενού Effect > Adjust [εικ.2]. Ρυθμίστε την παράμετρο Main Saturation στο -100. Το βίντεο 
γίνεται αμέσως ασπρόμαυρο. Ανοίξτε το ματάκι του layer 1 και εφαρμόστε το εφέ Color Key 
από το μενού Effect > Keying [εικ.3]. Το layer 1 θα προβάλλει μόνο το χρώμα που θα του ορί-
σουμε, από το συνολικό φάσμα και με το βαθμό ανοχής που θα του ορίσουμε. Ρυθμίστε την 
παράμετρο Key Color στο χρώμα που επιθυμείτε να διαφαίνεται. Η παράμετρος Tolerance 
επηρεάζει το βαθμό στον οποίο το After Effects  θα επιτρέψει την εμφάνιση παρομοίων χρω-
μάτων με αυτό που ορίσαμε. Αν πιστεύετε ότι το αποτέλεσμα δεν είναι τόσο άρτιο όσο θα το 
θέλατε, μπορείτε να προσθέσετε στην τιμή της παραμέτρου Edge Feather, η οποία θα βελ-
τιώσει το τελείωμα της περιοχής διαχωρισμού του χρώματος, αναμιγνύοντας καλύτερα την 
ασπρόμαυρη υφή με την έγχρωμη.                                             

Μια κάπως πιο χρήσιμη προσέγγιση είναι να διατηρήσετε τα χρώματα στην εικόνα σας, αλλά 
να τονίσετε ένα συγκεκριμένο χρώμα. Σε αυτή την περίπτωση η τιμή του Main Saturation δε 
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θα πρέπει να φτάσει στο -100. Μπορείτε ακόμα στο layer του το-
νιζόμενου χρώματος να αυξήσετε διακριτικά το Main Saturation, 
ώστε να έχετε ζωντανότερα χρώματα, που να δείχνουν ακόμα 
και αφύσικα ζωντανά, τραβώντας την προσοχή του θεατή.

Text Animation

Πολλές φορές χρειαζόμαστε να δημιουργήσουμε τίτλους ή λε-
ζάντες πολύ γρήγορα και εύκολα. Αυτό που αποτελεί πρόβλημα 
είναι ότι με αυτές τις προϋποθέσεις δεν έχουμε τη δυνατότητα 
να δημιουργήσουμε κάτι καλλιτεχνικά αρτιότερο και αξιόλογο. 
Το After Effects  μας βοηθά να ξεπεράσουμε τέτοιου είδους προ-
βλήματα, με τη χρήση έτοιμων εφέ κειμένου, που κάθε άλλο πα-
ρά τετριμμένα είναι. 

Το πρώτο πράγμα που θα χρειαστεί είναι να δημιoυργήσου-
με ένα νέο Text Layer και να γράψουμε τη φράση που θέλου-
με. Αφού βεβαιωθούμε ότι το κείμενο έχει τοποθετηθεί εντός 
του Title Safe Area [εικ.5], αναζητούμε ένα από τα *Animation 
Presets στο Effects & Presets panel, π.χ. το Horsefly [εικ.6]. Μπο-
ρούμε ακόμα να το αναζητήσουμε, πληκτρολογωντας το από 
το πεδίο αναζήτησης, ελαχιστοποιώντας τις διαθέσιμες επιλο-
γές, σε αυτές που έχουν όνομα παραπλήσιο σε αυτό που πλη-
κτρολογήσαμε [εικ.6]. Μπορείτε να εξερευνήσετε τα διαθέσιμα 
Animation Presets μέσα από το Help του After Effects εντοπίζο-
ντας την επιλογή Creating and Animating Text (6.5) > Gallery of 
Text Animation Presets (6.5).

Παρατηρήστε ότι ακόμα και μετά την εφαρμογή του εφέ κειμέ-
νου, διατηρούμε τη δυνατότητα αλλαγής του περιεχομένου του 
πεδίου κειμένου, κατά το δοκούν. Αν το εφέ σας συμπεριλαμβά-
νει έντονη κίνηση, θα παρατηρήσετε επίσης, ότι η κίνηση που 
πετύχατε, σε σχέση με την προεπισκόπηση του Help του After 
Effects, είναι πολύ “κοφτή”. Μπορείτε να το διορθώσετε ενεργο-
ποιώντας την επιλογή Motion Blur για το layer του κειμένου. Βε-
βαιωθείτε όμως πριν δείτε το αποτέλεσμα ότι η επιλογή εφαρμο-
γής Motion Blur παραμένει ενεργή, καθολικά στο timeline [εικ.7]. 
Η χρήση του Motion Blur θα δημιουργήσει ομαλότερη μετάβα-
ση των frames και μια καλύτερη αίσθηση της κίνησης [εικ.8]. 

Keying στο After Effects

Μια και μιλάμε για κινηματογραφικές παραγωγές, το After Effects 
παρέχει κυρίως δυνατότητες κινηματογραφικής επεξεργασίας 
βίντεο και οπτικών εφέ. Με τις απαιτήσεις του σύγχρονου κινη-
ματογράφου ως προς την ψηφιακή επεξεργασία, μπορούμε με 
ασφάλεια να δεχτούμε την αναγκαιότητα όλο και περισσότερων 
εργαλείων, που διευκολύνουν την κινηματογραφική επεξεργα-
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σία. Μια από τις παλαιότερες λειτουργίες που εφευρέθηκαν και 
εφαρμόσθηκαν σε τέτοιου είδους επεξεργασία είναι το keying, 
που επιτρέπει την απόρριψη ενός χρώματος από το εξαγόμενο 
χρωματικό φάσμα, μια εφαρμογή που χρησιμοποιείται ευρέως 
στο διαχωρισμό αντικειμένων από μονόχρωμο φόντο.

Ας δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να αποπερατώσουμε μια τέτοια 
διαδικασία, χρησιμοποιώντας το Adobe After Effects. Το πρώτο 
πράγμα που χρειαζόμαστε είναι ένα βίντεο που θα χρησιμοποι-
εί ως φόντο, ένα πλακάτο χρώμα ή τουλάχιστον όσο αυτό είναι 
δυνατό. Έχει διαπιστωθεί ότι το μπλε και το πράσινο χρώμα διευ-
κολύνουν καλύτερα από άλλα χρώματα, τέτοιες διαδικασίες. Επί-
σης, θα χρειαστούμε ένα βίντεο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε 
ως φόντο. Στην περίπτωσή μας μπορεί να είναι κάτι ουδέτερο, 
ας πούμε κάτι που αποτελείται από το animation απλών ψηφια-
κά σχεδιασμένων γραφικών.

Εισάγουμε τα υλικά που θα χρειαστούμε στο After Effects, και 
δημιουργούμε μια σύνθεση η οποία θα αντιστοιχεί στα υλικά μας, 
ανάλογα φυσικά με την πλατφόρμα για την οποία προορίζουμε 
το τελικό μας προϊόν. (Θα βρείτε τα απαραίτητα υλικά για αυτό 
το tutorial στην περιοχή Tutorials του συνοδευτικού CD-ROM ή 
στη διαδρομή fscommand\dir\After Effects-Keying). Ορίζουμε 
το background color σε λευκό (Composition > Background 
Color), ώστε να βλέπουμε σε υψηλή αντίθεση τις αλλαγές που 
κάνουμε στο βίντεό μας.

Αφαίρεση του φόντου

Εισάγουμε το βίντεο που θέλουμε να υπερβάλουμε στο νέο φόντο 
[εικ.1] απευθείας στο timeline και παρατηρούμε ότι τοποθετείται 
ακριβώς στο κέντρο του workspace. Τα δύο καλύτερα εργαλεία 
που θα οδηγήσουν στην απόρριψη του πράσινου φόντου μας 
είναι τα φίλτρα Color Key και Color Range στο μενού Keying. 
Το μειονέκτημα του Color Key είναι η περιορισμένη ικανότητα 
επιλογής σε αποχρώσεις ενός χρώματος.  Αφού επιλέξουμε 
μια ενδιάμεση απόχρωση του πράσινου και ρυθμίσουμε την 
ανεκτότητα χρώματος και τις παραμέτρους ακμής [εικ.2] στα 
σημεία που αποδίδονται καλύτερα, εφαρμόζουμε το Color 
Range για να μετριάσουμε ή ακόμα και να εξαλείψουμε αυτόν 
τον περιορισμό, επιλέγοντας με τον προσθετικό δειγματολήπτη 
κάποιες επιπλέον περιοχές, που εμφανίζονται γκρίζες ή λευκές, 
εκτός της επιθυμητής περιοχής [εικ.3]. Για να αποφύγουμε να 
απορρίψουμε κάποια χρώματα που ίσως χρειαζόμαστε, είναι 
συνετό να “μασκάρουμε” το βίντεό, μας κρατώντας ορατές μόνο 
τις περιοχές που χρειαζόμαστε, όπως φαίνεται για παράδειγμα 
στην εικ. 4. Για να δούμε καλύτερα την περιοχή που θέλουμε να 
μασκάρουμε, απενεργοποιούμε τα εφέ μας [εικ.5] και βλέπουμε 
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καθαρά το πράσινο φόντο, στην πρωτόλεια μορφή του.  Όταν 
μας ικανοποιήσει το αποτέλεσμα, ενεργοποιούμε και πάλι τα εφέ 
μας. Η τελευταία διαδικασία εξυπηρετεί, στην ελάχιστη δυνατή 
απώλεια χρώματος, αφού έχουμε πλέον μια μικρότερη περιοχή 
για να μετατρέψουμε σε “διαφανή”. Τελικά, ρυθμίζουμε τις 
παραμέτρους fuzziness και  περιοχών χρωματικού φάσματος ανά 
κανάλι χρώματος, εως ότου προσεγγίσουμε ένα ικανοποιητικό 
αποτέλεσμα.

Εξάλειψη των παρενεργειών

Αν τοποθετήσουμε το βίντεο του φόντου πίσω από τη μασκαρι-
σμένη περιοχή μας, βλέπουμε πλέον το χαρακτήρα μας επάνω 
στο δικό μας φόντο και όχι στο πράσινο φόντο που είχαμε στην 
αρχή. Βέβαια, παρατηρούμε ότι έχει παραμείνει ένα ελαφρύ 
πράσινο περίγραμμα που σβήνει προς τα έξω. Κάτι που μοιάζει 
με glow effect [εικ.6]. Η καλύτερη λύση για να εξαλείψουμε αυτή 
την παρενέργεια είναι να εφαρμόσουμε το εφέ Effect > Adjust > 
Hue/Saturation [εικ.7]. Αν θέλουμε, απενεργοποιούμε το φόντο 
μας ώστε να συγκρίνουμε το αποτέλεσμα του εφέ πιο εύκολα, 
σε σχέση με το λευκό φόντο της σύνθεσης. Εκεί, φροντίζουμε να 
κάνουμε πλήρη αποκορεσμό στη γκάμα του πράσινου φάσμα-
τος και ίσως να αυξήσουμε λίγο τον κορεσμό στη γκάμα του κί-
τρινου φάσματος, για να μετριάσουμε την παρενέργεια του απο-
κορεσμού. Φυσικά αυτό δεν θα επηρεάσει τον χαρακτήρα μας, 
εφόσον η λήψη του βίντεο ήταν καλή. Δηλαδή ο χαρακτήρας δε 
θα έχει καμία πράσινη περιοχή πάνω του (ενδύματα, αξεσουάρ, 
make-up κτλ.) Αν όλα ρυθμιστούν σωστά, ανάλογα βέβαια με το 
αντικείμενο που μασκάρουμε, η εικόνα που θα λάβουμε δεν θα 
πάσχει πια από το πράσινο glow effect [εικ.8].

Η τελική πινελιά

Πλησιάζοντας σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, ίσως το μόνο 
πράγμα που έμεινε, είναι να προσαρμόσουμε τα χρώματα του 
χαρακτήρα στο δικό μας φόντο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι 
πιο ρεαλιστικό. Εφαρμόζουμε λοιπόν το εφέ Effect > Adjust > 
Levels [εικ.9] ή Levels (Individual Controls). Παραμετροποιούμε 
κατάλληλα τη χρωματική απόδοση τού χαρακτήρα μας σε ση-
μείο που μας ικανοποιεί.  Φυσικά, περαιτέρω μετατροπές είναι 
ευπρόσδεκτες. Παρόλα αυτά, το βίντεό μας είναι έτοιμο για χρή-
ση σε οποιαδήποτε πλατφόρμα το προορίζουμε, χωρίς ο τελικός 
θεατής να καταλάβει ποτέ, ότι αποτελείται από σύνθεση διαφο-
ρετικών στοιχείων.
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