
PHOTOPEA - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Θα επεξεργαστούμε τις φωτογραφίες που θα χρειαστούμε για την ταινία μας με
τίτλο “Mr Moon 2021” με το δωρεάν online εργαλείο επεξεργασίας φωτογραφιών
& δημιουργίας animation PHOTOPEA. www.photopea.com

Πατάω τον παραπάνω σύνδεσμο και μπαίνω  στην πλατφόρμα.

Επιλέγω Open from computer. Αναζητώ στον υπολογιστή τον φάκελο όπου έχω
αποθηκεύσει όλες τις φωτογραφίες. Επιλέγω τον ουρανό και τον ανεβάζω στην
πλατφόρμα. Η φωτογραφία τοποθετείται στο δεξί μενού. Αυτόματα, ως πρώτη
φωτογραφία, παίρνει την ονομασία Background.
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http://www.photopea.com


Για να ανεβάσω όλες τις υπόλοιπες φωτογραφίες, αυτές του Μr Moon, πηγαίνω
κάθε φορά: File - open & place. Ακολουθώ το ίδιο βήμα μέχρι να ανεβάσω στην
πλατφόρμα μία-μία όλες τις φωτογραφίες. Εάν θέλω να κερδίσω χρόνο και να
τις ανεβάσω όλες μαζί, κρατάω πατημένο το πλήκτρο Ctrl (Control) του
πληκτρολογίου και επιλέγω όλες τις φωτογραφίες. Στο τέλος της επιλογής
πατάω πάντα Άνοιγμα.

Κάθε φωτογραφία που επιλέγω, ανοίγει στο δεξί μενού, πάνω από τον ουρανό.

Στην οθόνη βλέπω πάντα την τελευταία που έχω τοποθετήσει. Αν θέλω να
εργαστώ πάνω σε μία φωτογραφία, την επιλέγω. Μπορώ να κλείσω το ματάκι
δίπλα στις υπόλοιπες φωτογραφίες για να φαίνεται μόνο η φωτογραφία που με
ενδιαφέρει.
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Για να επεξεργαστώ τις φωτογραφίες, καλό είναι να δημιουργώ αντίγραφα,

ώστε να επεξεργαστώ τα αντίγραφα. Για να δημιουργήσω ένα αντίγραφο μιας
φωτογραφίας κάνω δεξί κλικ πάνω στη φωτογραφία και επιλέγω duplicate layer.

Στη συνέχεια, για να με αφήσει η πλατφόρμα να επεξεργαστώ το αντίγραφο,

κάνω δεξί κλικ πάνω του και επιλέγω rasterize. Τώρα η φωτογραφία είναι έτοιμη
για επεξεργασία.
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Στη φάση αυτή έχουμε δημιουργήσει ένα project φωτογραφιών έτοιμων για
επεξεργασία. Μπορούμε να σώσουμε το έργο μας αυτό σε περίπτωση που
θέλουμε να κάνουμε την επεξεργασία αργότερα, ώστε να μην χρειαστεί να
κάνουμε όλα τα προηγούμενα βήματα από την αρχή. Για να αποθηκεύσουμε το
έργο στον υπολογιστή μας, πηγαίνουμε: File - Save as PSD. Δίνουμε στο έργο μας
ένα όνομα και το αποθηκεύουμε στον φάκελο με τις φωτογραφίες μας.

Τώρα, κάθε φορά που ανοίγουμε το Photopea, μπορούμε, επιλέγοντας και πάλι
Open From Computer, να ανοίγουμε το αποθηκευμένο έργο με το σύνολο των
φωτογραφιών.
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Στο επόμενο στάδιο, θα επεξεργαστούμε τις φωτογραφίες μας χρωματικά, ώστε
τα χρώματα να γίνουν πιο έντονα. Από την αριστερή εργαλειοθήκη, θα
επιλέξουμε το μαγικό ραβδί, με το οποίο θα επιλέξουμε το πράσινο φόντο. Κάθε
φορά που επιλέγεται κάποια περιοχή του πράσινου φόντου, πατάμε delete και
σβήνουμε το πράσινο χρώμα, μέχρι όλο το φόντο να γίνει διαφανές. Μας
βοηθάει που το φόντο είναι σε ομοιόμορφο χρώμα, διότι αφαιρείται πιο εύκολα
και πιο γρήγορα. Και γιατί να αφαιρέσουμε το φόντο; Διότι θα χρειαστεί να
προσθέσουμε καινούργιο φόντο, αυτό του δικού μας ουρανού.
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