
3-PHOTOPEA-ΚΙΝΗΣΗ (Σκηνή-1)

Για να δώσει κανείς την ψευδαίσθηση της κίνησης στο photopea, δημιουργεί για
κάθε χαρακτήρα ή μέρος του χαρακτήρα ένα ξεχωριστό επίπεδο (LAYER). Σε κάθε
επίπεδο μπορεί να αλλάξει το χρώμα του χαρακτήρα, το μέγεθος τη θέση ή και
ένα μέρος του.

Μπαίνουμε  στην πλατφόρμα PHOTOPEA.

Επιλέγουμε Open From Computer και αναζητούμε τον φάκελο στον οποίο έχουμε
αποθηκεύσει το τελευταίο έργο μας (Έντονο χρώμα).

Θα δημιουργήσουμε μία σκηνή (Σκηνή-1) στην οποία οι χαρακτήρες κινούνται
μία προς τα δεξιά και μία προς τα αριστερά.

Ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

1. Αφήνουμε τον χαρακτήρα με το μωβ καπέλο στο κέντρο. Επιλέγουμε τη
φωτογραφία (δεξί μενού) και πηγαίνουμε Edit - Free Transform. Σύρουμε το
σχήμα, ώστε να γείρει ο χαρακτήρας προς τα δεξιά.

2. Επιλέγουμε μία-μία όλες τις φωτογραφίες με τη σειρά (δεξί μενού).
Μεταφέρουμε όλους τους χαρακτήρες γύρω-γύρω από τον κεντρικό
χαρακτήρα (εργαλείο επιλογής από αριστερή εργαλειοθήκη).

3. Μικραίνουμε το μέγεθος των χαρακτήρων ως εξής: Επιλογή της
φωτογραφίας (δεξί μενού) - Edit - Free Transform. Σύρουμε το σχήμα μέχρι
να φτάσει στο επιθυμητό μέγεθος. Ακόμη, σύρουμε το σχήμα, ώστε να
γείρει ο χαρακτήρας προς τα δεξιά, όπως ο κεντρικός χαρακτήρας. Έτσι,
όλοι οι χαρακτήρες μας έχουν κλίση προς τα δεξιά.

4. Κάνουμε μετονομασία όλων των φωτογραφιών σε ΧΡΩΜΑ-ΔΕΞΙΑ (διπλό
αριστερό κλικ πάνω στο όνομα της φωτογραφίας - νέο όνομα. Π.χ.
Μωβ-δεξιά).
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5. Δημιουργούμε για κάθε φωτογραφία ένα αντίγραφο (δεξί μενού: δεξί στη
φωτογραφία και duplicate layer).

6. Κάνουμε μετονομασία όλων των αντιγράφων σε ΧΡΩΜΑ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ.
7. Επιλέγουμε ένα-ένα όλα τα αντίγραφα (όλα τα αριστερά) και τα

επεξεργαζόμαστε, ώστε να γείρουν όλοι οι χαρακτήρες προς τα αριστερά
(επιλογή κάθε αντιγράφου από δεξί μενού και Edit - Free Transform).

8. Συγχωνεύουμε όλα τα ΑΡΙΣΤΕΡΑ σε ένα layer: κάνουμε στο δεξί μενού δεξί
κλικ πάνω στην πρώτη φωτογραφία και επιλέγουμε Merge down.
Συνεχίζουμε μέχρι να έχουν συγχωνευτεί όλοι οι χαρακτήρες που γέρνουν
προς τα αριστερά. Κατά τον ίδιο τρόπο συγχωνεύουμε όλες τις
φωτογραφίες όπου οι χαρακτήρες γέρνουν προς τα δεξιά. Στο τέλος
έχουμε μόλις δύο φωτογραφίες: μία ΔΕΞΙΑ και μία ΑΡΙΣΤΕΡΑ.

9. Στη συνέχεια, δημιουργούμε 6 αντίγραφα του ΔΕΞΙΑ και 6 αντίγραφα του
ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Έπειτα σύρουμε τις φωτογραφίες, ώστε να εναλλάσσονται
δεξιά-αριστερά-δεξιά-αριστερά κλπ.

10. Τώρα μετατρέπουμε κάθε layer σε καρέ (frame): Layer - Animation - Make
frames

11. Εξάγουμε όλα τα καρέ ως ένα αρχείο GIF. Είναι η απλούστερη μορφή
κίνησης που μπορούμε να προσθέσουμε σε μια ιστοσελίδα: File- Export as
-Gif.
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12. Αν όμως θέλουμε να εξάγουμε τις φωτογραφίες ως εικόνες, ώστε
αργότερα να τις εισάγουμε σε μια εφαρμογή δημιουργίας βίντεο, τότε
επιλέγουμε τη μορφή JPG:
File - Export Layers - Jpg.

13. Δίνουμε στο έργο μας ένα νέο όνομα (π.χ. Σκηνή-1).

14. Δεν ξεχνάμε να αποθηκεύσουμε το psd αρχείο μας: File - save as - psd.
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