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Απολήξεις του Device Central
Τα τελευταία δύο χρόνια, όποιοι από εμάς παρακολουθούν 
τις τεχνολογικές εξελίξεις του software και δη τα της Adobe 
τεκταινόμενα, μένουν έκπληκτοι με τους ρυθμούς με τους 
οποίους γίνονται έργο οι επιθυμίες και ιδέες των δημιουργικών 
επαγγελματιών. Πριν από μερικά χρόνια, για να μπορέσουμε να 
αναπτύξουμε ένα έργο για κάποια συσκευή, θεωρούσαμε δεδομένη 
μια επένδυση στην αγορά, της τελευταίας και μάλιστα με αδρά 
αμοιβή προς τον εκάστοτε προμηθευτή, για τις περιπτώσεις που 
θέλαμε να την αποκτήσουμε αμέσως μετά την κυκλοφορία της, για να 
“προλάβουμε” την αγορά.

Adobe Device Central.
Ένα από τα τελευταία επιτεύγματα της Adobe. Για 
όσους το γνωρίζουν και το χρησιμοποιούν, εξοικονομεί 
“χρόνο και χρήμα” όπως φροντίζουμε να επισημαίνουμε 
στην καθημερινή μας ροή εργασίας. Οι οποιεσδήποτε 
συσκευές του εμπορίου, για τις οποίες 
έχουμε πλέον χάσει το μέτρημα, 
κατασκευάζονται πολύ γρήγορα σε 
μορφή προσομοίωσης software, 
μετά από σύμβαση της Adobe με τις 
εκάστοτε κατασκευάστριες εταιρίες. 
Μπορούμε πλέον να κατασκευάζουμε 
υλικό για ποικίλες συσκευές, ακόμα 
και πριν από την κυκλοφορία τους. 
Αυτό φέρνει χαμόγελα σε πολλούς 
επιχειρηματίες που θα προλάβουν να 
διαθέσουν περιεχόμενο μαζί με τις  
συσκευές, σπεύδοντας να συνάψουν 
συμβάσεις με τους τοπικούς 
αντιπροσώπους.
Το καλό της υπόθεσης είναι ότι η 
Adobe έχει δώσει μεγάλο βάρος 
στην ενσωμάτωση (integration) 
κάθε εφαρμογής σε άλλες. Έτσι, 
καταλήγουμε να εξοικονομούμε 
ένα μεγάλο μέρος του ημερησίου 
μας παραγωγικού χρόνου, 
που ξοδεύαμε πρωτύτερα σε 
μετατροπές και renders. Ας 
δούμε, για παράδειγμα, πώς 
μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα screensaver με το 
Adobe® After Effects® CS4 για το Nokia 6085.

Επιλογή του Project
Αρχικά,  θα πρέπει να επιλέξουμε το σωστό τύπο 
project, το οποίο θα μας δημιουργήσει αυτόματα τις 
προδιαγραφές για το τελικό μας προϊόν.
Εκκινώντας το Adobe® Device Central®, επιλέγουμε "After 
Effects File" [εικ.1]. Στη συνέχεια, το Device Central, μας 
δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε τη συσκευή για την 
οποία θα παράξουμε το προϊόν μας. Ενώ μας παρέχει, 
μέσω της "Local Library", βασικού τύπου πρότυπες 
συσκευές με βάση τον τρόπο πλοήγησής τους αλλά και 
την έκδοση "Flash Lite" που υποστηρίζουν 
[εικ.2], μπορούμε να κατεβάσουμε 
προσομοιωτές για σχεδόν οποιαδήποτε 
συσκευή της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης 
της αισθητικής της εμφάνισης, από την 
"Online Library".  Επιλέγοντας τη Nokia 6085, 
το Device Central θα μας την εγκαταστήσει 
εμφανίζοντας στο δεξί μέρος όλες τις σχετικές 
τεχνικές λεπτομέρειες. Μπορούμε ακόμα και 
να δημιουργήσουμε μια "Βασική Σύνθεση" για 
τα layers του project μας, ενεργοποιώντας την 
επιλογή: "Create Master Composition".
Στη συνέχεια, πατάμε "Create".
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Επιλογή του εφέ
Τελικά, δεν είναι και τόσο δύσκολο να εφαρμόσουμε 
ένα αφηρημένο εφέ στη σύνθεσή μας, αφού πριν από 
κάποια χρόνια, η Adobe αποφάσισε να μας προσφέρει 
κάποια "έτοιμα" πράγματα προς παραμετροποίηση, 

για εξοικονόμηση χρόνου. Έτσι, πατώντας την επιλογή 
"Browse Presets" στο μενού "Animation", καταλήγουμε 

να κάνουμε μια γρήγορη προεπισκόπηση των έτοιμων "Animation 
Presets", στην κατηγορία "Backgrounds", εν προκειμένω [εικ.3].

 Αυτά τα presets είναι πλήρως παραμετροποιήσιμα, αφού 
χρησιμοποιούν effects που μπορούμε να βρούμε και στις διάφορες 

κατηγορίες του μενού "Effects". Πρόσβαση, αποκτούμε σε αυτές 
τις ρυθμίσεις από το  "Effect Controls panel" [εικ.4]. Εφαρμόζουμε 

πατώντας διπλό κλικ σε ένα απο αυτά.

Μικρές προσθήκες
Ας εξατομικεύσουμε το screensaver 

μας, πώς αλλιώς, με ένα απλό κείμενο. 
Ας του δώσουμε ένα δικό του layer 

δημιουργώντας το από το μενού:
 "Layer > New > Text". 

Οι παλέτες "Character" και "Paragraph" 
θα μας προσφέρουν όλες τις δυνατές 

παραμέτρους για το κείμενό μας [εικ.5]. 
Και να μια ωραία ιδέα. Γιατί δεν 

εφαρμόζουμε κι εδώ κάποιο Animation 
Preset; Αν πλοηγηθούμε στην κατηγορία 
"Text" των έτοιμων "Animation Presets" 

μέσα από το Bridge,  βρίσκοντας 
τις υποκατηγορίες  "Animate In" 
και "Animate Out", μπορούμε να  

εφαρμόσουμε ένα εφέ εισόδου και ένα 
αντίστοιχο εξόδου για το κείμενό μας [εικ.6]. 
Αρκεί να πατήσουμε ένα διπλό κλικ στο εφέ 

της προτίμησής μας, αφού πρώτα έχουμε 
τοποθετήσει το playhead στη χρονική στιγμή 

του timeline που επιθυμούμε να ξεκινά το 
εφέ [εικ.7]. Φυσικά, δε λείπει και η δυνατότητα 
παραμετροποίησης, αφού το κάθε animation 
preset συνοδεύεται από έναν  "Animator" με 

ποικίλες παραμετροποιήσιμες ιδιότητες, όπως 
επίσης και από έναν "Range Selector" που θα 

καθορίσει τη διάρκεια επιρροής του εφέ. Αυτός 
περιλαμβάνεται στον προηγούμενο, και είναι 

προσβάσιμος για το επιλεγμένο layer, πατώντας 
το πλήκτρο "U" στο πληκτρολόγιο [εικ.8]

Μερικές διορθώσεις
Αν δε μας ικανοποιεί το 

χρωματικό αποτέλεσμα ή 
το κείμενο, μπορούμε να 

εφαρμόσουμε οποιοδήποτε 
διορθωτικό ή παραμορφωτικό 

εφέ, ή διαφορετικό κείμενο 
[εικ.9]. Όλα αυτά εφαρμόζονται 

με μή-καταστροφική μέθοδο 
και μπορούν να αλλάζουν ή να 

απενεργοποιούνται χωρίς να 
επηρρεάζεται το πολύπλοκο 

animation, επιστρέφοντάς μας 
σε προηγούμενη κατάσταση.

Τελικό βήμα
Ας πούμε ότι ολοκληρώσαμε την κατασκευή μας με ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Απομένει 
η εξαγωγή του αποτελέσματος για να αποθηκευθεί και να αναπαραχθεί στον προσομοιωτή 
της συσκευής μας. Έχοντας επιλεγμένο το κεντρικό μας timeline (master), πατάμε "File > 
Export > Adobe Flash Player (SWF)". Θα οδηγηθούμε στο πλαίσιο διαλόγου της εικ.10, όπου 
θα ρυθμίσουμε τις παραμέτρους για τη συμπίεση και την αναπαραγωγή, όπως και για τη 
μέθοδο μετατροπής των "unsupported features". Αυτών δηλαδή που δεν υποστηρίζονται 
εγγενώς από το Flash Player (προτιμήστε "Rasterize"). Τέλος, μπορούμε να ανοίξουμε το 
εξαγόμενο από το Device Central, επιλέγοντας τη συσκευή για την οποία ξεκινήσαμε την 
κατασκευή, προεπισκοπώντας το περιεχόμενο. Στα δεξιά μας, θα βρούμε μια πληθώρα 
ρυθμίσεων και επιλογών για τον τρόπο προβολής του περιεχομένου μας [εικ.11].

 


