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Μετά την κυκλοφορία του Adobe® Production® Studio® Premium, 
έχουμε δει πολλά νέα πράγματα που ανανεώνουν και αναβαθμίζουν 
τη ροή εργασίας μας, με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυ-
νατό αποτέλεσμα, στο λιγότερο δυνατό χρόνο.  Η Adobe μας παρέχει 
καταπληκτικά αποτελέσματα με την ενσωμάτωση των εφαρμογών της, 
αυξάνοντας σε κάθε τους έκδοση, ολοένα και περισσότερο τη μεταξύ 
τους υποστήριξη, εγγενών αρχείων, όπως .psd, .ai, .pprpoj, .aep κτλ. 

του Παναγιώτη Σαραντόπουλου
psarantopoulos@anodos.gr

Είναι πλέον διαθέσιμη, μια ενοποιημένη ροή εργασίας 
δίνοντας πολλά βολικά εργαλεία, που εξαλείφουν τα 
ενδιάμεσα στάδια της παραγωγής, ελαχιστοποιώντας το 
κόστος και το χρόνο ολοκλήρωσης και μεγιστοποιώντας 
την ποιότητα του αποτελέσματος. Μια από τις 
δυνατότητες ενσωμάτωσης, είναι η εγγενής υποστήριξη 
των αρχείων του Adobe® Illustrator® στο Adobe® 
After® Effects®. Άξια αναφοράς είναι και η βελτιωμένη 
υποστήριξη και χρήση των πλεονεκτημάτων των 
διανυσματικών γραφικών, απευθείας από το Adobe® 
After® Effects®.

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε  τη διαδικασία που 
ακολουθούμε για να εργαστούμε αποτελεσματικά με 
αρχεία του Adobe® Illustrator®, στο After® Effects®, 
διατηρώντας υψηλή ανάλυση και επαγγελματική 
ποιότητα στη σύνθεσή μας, κάνοντας αλλαγές στα 
πρωταρχικά μας αρχεία, που δε θα επηρεάσουν 
καθόλου το τελικό μας αποτέλεσμα. 

Μπορούμε να ξεκινήσουμε μια παραγωγή από στατικά 
αρχεία. Εισάγοντας ένα αρχείο εικόνας [εικ.1] στο 
Adobe® Illustrator® CS2, μπορούμε πολύ εύκολα να 
το ιχνογραφήσουμε, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία 
Live Trace. Αν θέλουμε το αποτέλεσμα να είναι 
συγκεκριμένο, μπορούμε να παραμετροποιήσουμε τις 
ρυθμίσεις, που δίνονται στο παράθυρο διαλόγου του 
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Live Trace [εικ.2]. Πειραματιζόμενοι με τις ρυθμίσεις, 
ανάλογα με τις χρωματικές αντιθέσεις που μας παρέχει 
η εικόνα μας, καταλήγουμε στο αποτέλεσμα που μας 
ικανοποιεί καλύτερα. Η εικόνα μετατρέπεται σε ένα 
συνονθύλευμα διανυσμάτων, τα οποία ομαδοποιούνται 
και είναι πολύ εύκολο να τα επεξεργαστούμε και να τα 
βελτιστοποιήσουμε, χωρίς να χάνουμε ποιότητα [εικ.3].  
Στη συνέχεια μετακινούμαστε στο After® Effects®, όπου 
θα προσθέσουμε την κίνηση και τα εφέ.

Η απλούστερη διαδικασία για να μεταφέρουμε vector 
paths από το Illustrator® στο After® Effects® είναι να τα 
αντιγράψουμε πάνω σε ένα solid layer, απευθείας από 
τη μία εφαρμογή στην άλλη. Φυσικά, μπορούμε πάντα 
να εισάγουμε το αρχείο σαν  “.ai”. Το πλεονέκτημα του 
να επικολλήσουμε ένα path απευθείας σε ένα solid 
layer, είναι η δυνατότητα επεξεργασίας που μας δίνει, 
σε επίπεδο κόμβων. Επικολλώντας το vector path στο 
After® Effects® παίρνουμε κάτι σαν αυτό που φαίνεται 
στην εικ.4. Ακολουθώντας μερικά βήματα ακόμα, 
μοιράζοντας τις μάσκες μας σε 4-5 διαφορετικά solid 
layers με διαφορετικές αποχρώσεις, μπορούμε να 
δημιουργήσουμε ένα μικρό composition με vector 
masks, όπως αυτό που φαίνεται στην εικ.5. 

Τα solid layers αποτελούνται από pixels. Κατά συνέπεια, 
τα vector masks που χρησιμοποιούμε θα παρουσιάσουν 
πρόβλημα ευκρίνειας, τη στιγμή που θα αποφασίσουμε 
να μεταβάλλουμε το μέγεθος του solid. Έχοντας 
προβλέψει για αυτό, η Adobe, έχει προσθέσει μια μικρή 
λειτουργία στο After® Effects®, που μας επιτρέπει να 
κάνουμε αναδειγματοληψία των paths μετά από κάθε 
μετατροπή. Αυτή ονομάζεται collapse transformations 
και κάνει ανά πάσα στιγμή αναραστεροποίηση σε 
οποιοδήποτε vector mask τροποποιηθεί [εικ.6]. Χωρίς 
να ανησυχούμε πια για την ποιότητα του γραφικού μας, 
μπορούμε να το μεγενθύνουμε ή να το σμικρύνουμε 
κατά το δοκούν. Το γεγονός αυτό, μας χαρίζει ιδιαίτερη 
ευελιξία στο animation και μας ανεξαρτητοποιεί από 
τους περιορισμούς της τεχνολογίας bitmap. Μπορούμε 
ακόμα να τα χρησιμοποιήσουμε συνδυαστικά, 
δημιουργώντας ένα πιο καλλιτεχνικό και πολυδιάστατο 
αποτέλεσμα. 

Ας μη σταθούμε όμως εκεί. Προχωρώντας ένα 
βήμα παρακάτω, το After® Effects® μας επιτρέπει 
να δημιουργήσουμε τρισδιάστατο animation για 
τα δισδιάστατα γραφικά μας, επεμβαίνοντας στις 
τροποποιήσεις μας σε τρεις διαστάσεις. Λαμβάνοντας 
υπόψη μας τη γωνία από την οποία φωτογραφήθηκε 
το... “μοντέλο” μας, μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα 
νέο σετ από ρόδες, οι οποίες θα μπορούν να δεχθούν 
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animation, φροντίζοντας το βάθος και η γωνία τής 
προοπτικής τους να συμπίπτει με αυτά του αυτοκινήτου. 
Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε ορίζοντας τα layers 
που αφορούν τις “νέες” ρόδες ως 3D layers [εικ.7] και 
στη συνέχεια περιστρέφοντας και απομακρύνοντας τα 
γραφικά στον άξονα του βάθους. Από αυτή τη στιγμή 
και στο εξής, οι αλλαγές στη θέση, το μέγεθος και την 
περιστροφή των γραφικών μας θα γίνονται προοπτικά.

Η επόμενη κίνηση θα είναι να δημιουργήσουμε ένα 
βασικό animation, κατά το οποίο το αυτοκίνητο θα 
κινείται μαζί με τη ρόδα, δίνοντας, ιδιαίτερη προσοχή 
στην ταχύτητα περιστροφής της, ώστε το αποτέλεσμα 
να είναι αληθοφανές. Εδώ έχουμε δύο επιλογές. 
Μπορούμε είτε να εφαρμόσουμε ένα expression στην 
περιστροφή της ρόδας [εικ.8] ώστε να αφήσουμε 
το After® Effects® να υπολογίσει την περιστροφή, με 
βάση την περίμετρο της (2πR), σε σχέση με την αλλαγή 
της θέσης της, είτε να το κάνουμε χειροκίνητα, κατά 
προσέγγιση. Κατά τη δημιουργία των keyframes του 
animation, μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε την 
κίνηση, χρησιμοποιώντας τον πιστό μας Keyframe 
Assistant [εικ.9]. Εκεί, μπορούμε να επιλέξουμε μια 
από τις μεθόδους Ease, ώστε η κίνησή μας να γίνει 
επιβραδυνόμενη ή επιταχυνόμενη ή ακόμα και τα 
δύο. Ας θυμηθούμε ότι αυτή η μέθοδος θα πρέπει να 
εφαρμοσθεί όμοια και στην κίνηση του αυτοκινήτου. 
Αυτό μπορεί να γίνει, για μια ακόμη φορά, είτε μέσω 
ενός expression, είτε χειροκίνητα. Στη δεύτερη 
περίπτωση, θα πρέπει να έχουμε ορατά τα keyframes 
της περιστροφής της ρόδας, ώστε να μπορέσουμε 
να κάνουμε τις αντίστοιχες αλλαγές στην κίνηση του 
αυτοκινήτου στους ίδιους χρόνους, απλά κινώντας το 
playhead και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift. 
Το playhead θα τοποθετηθεί ακριβώς πάνω από τα 
keyframes, κάνοντας snap.

Η καλύτερη λύση που μας προτείνεται, αφού 
ολοκληρώσουμε τη διαδικασία της περιστροφής 
της ρόδας υπό προοπτική, είναι να δημιουργήσουμε 
μια σύνθεση που θα περιλαμβάνει τη ρόδα και το 
αυτοκίνητο, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα layers. Με 
αυτό τον τρόπο, θα μπορέσουμε να τα μετακινήσουμε 
σαν ένα layer συνολικά. Για να το επιτύχουμε, πατάμε 
Layer>Precompose. Στη συνέχεια μπορούμε να 
δημιουργήσουμε ένα αντίγραφο της ρόδας, το οποίο 
θα μετακινήσουμε στον οριζόντιο άξονα, υπό την 
υπάρχουσα προοπτική, ώστε να τοποθετηθεί πάνω 
από την πίσω ορατή ρόδα. Αντιστοιχίζουμε την 
περιστροφή της, όχι με keyframes αυτή τη φορά, 
αλλά με το expression [thisComp.layer(“wheel layer 
2”).transform.zRotation+15] για παράδειγμα. Αυτό 
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εξασφαλίζει ταύτιση της περιστροφής με οποιαδήποτε 
αλλαγή στην περιστροφή της πρώτης ρόδας και μια 
διαφορά στο σημείο εκκίνησης της περιστροφής τής 
δεύτερης ρόδας, ώστε οπτικά, να μην είναι τελείως 
συμμετρικές. Κάνουμε κάποιες μικρορυθμίσεις, αν 
χρειάζονται και αποκόπτουμε τα keyframes της κίνησης 
του αυτοκινήτου. Αυτά θα πρέπει να επικολληθούν 
στην κίνηση της ένθετης σύνθεσης που δημιουργήσαμε 
πριν απο λίγο, ώστε να προκαλέσουμε την κίνηση του 
οχήματος συνολικά.

Στη συνέχεια για να συνδυάσουμε τις δύο διαφορετικές 
μορφές του αυτοκινήτου [bitmap&vector] στο 
animation, σύρουμε τη σύνθεση του αυτοκινήτου 
από το Project Window στο εικονίδιο δημιουργίας 
Composition [εικ.10]. Αυτή η ενέργεια δημιουργεί 
ένα ενεργό αντίγραφο της σύνθεσης. Μπορούμε να 
αντικαταστήσουμε το διανυσματικό σχέδιο με την 
πρωτότυπη φωτογραφία του, σύροντάς την πάνω 
από αυτό, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Alt [Win] 
ή Option [Mac]. Στη συνέχεια, τοποθετούμε τη νέα 
σύνθεση κάτω από την κατά τα άλλα όμοιά της στο 
Timeline. Με έναν έξυπνο συνδυασμό χρήσης της 
μάσκας με animated shape, μπορούμε να βλέπουμε 
μέρος της κάθε μιας από τις δύο συνθέσεις και μάλιστα, 
αυτό μπορεί να είναι και μεταβλητό.

Έπειτα φροντίζουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες, όπως 
ένα απλό gradient layer, το οποίο θα εξυπηρετήσει 
ως background, μια κάθετη μονόχρωμη φάσα που θα 
χρησιμεύσει ως μέσο μετάβασης από την κατάσταση 
bitmap στην κατάσταση vector του αυτοκινήτου ή 
κάποιο κείμενο με τη χρήση κάποιου Text Animation 
Preset, όπως είχαμε δεί στο “How To…” του After® 
Effects® στο τεύχος 19 του Adobe Magazine. Ακόμα 
μια φάσα που θα βοηθήσει να δέσει με το κείμενο που 
εμφανίζουμε, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα Color 
Modes, ένα μουσικό clip και κάποια ηχητικά εφέ να 
συνοδεύσουν τη σύνθεσή μας και ολοκληρώνουμε 
μια ταχύτατη παραγωγή [εικ.11]. Αυτή προσεγγίζει τα 
πλαίσια μιας επαγγελματικής ροής εργασίας και μας 
δίνει το “καλό παράδειγμα” για τις επόμενες 
παραγωγές μας.

Σημείωση: Μπορείτε να δείτε το τελικό render της 
παραπάνω διαδικασίας στην περιοχή Tutorials του CD-
Rom του τεύχους, επιλέγοντας το tutorial με το εικονίδιο 
του After® Effects®.
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