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Οδηγός χρήσης του Monkey Jam
Καλωσορίσατε στην vktoons
και στον οδηγό χρήσης του Monkey Jam!
Στο έντυπο αυτό θα μάθετε όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα
Monkey Jam και πώς θα το αξιοποιήσετε!
Το Monkey Jam έχει ένα εκπληκτικό πλεονέκτημα: είναι ελεύθερο
λογισμικό! Και με δεδομένο ότι έχει μηδενικό κόστος η «αγορά» του,
αυτά που κάνει είναι πολύ σημαντικά. Επιπλέον, δεν χρειάζεται κάτι
άλλο για να λειτουργήσει πέρα από μία φθηνή webcam, επομένως ο
καθένας και η καθεμία με πρόσβαση σε έναν υπολογιστή μπορούν να
ξεκινήσουν να κάνουν animation!
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που εξυπηρετεί τα είδη του stop motion
αλλά και το παραδοσιακό animation!
Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα (έκδοση 3.0) από τον ακόλουθο
σύνδεσμο: http://monkeyjam.org/download
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1. Πρώτη επαφή με το πρόγραμμα.
Αφού εγκαταστήσετε το πρόγραμμα στον υπολογιστή σας (δεν έχει
καμμία απολύτως δυσκολία αυτό το κομμάτι), μπορείτε να εισέλθετε στο
περιβάλλον του.

Όπως θα δείτε, είναι εξαιρετικά «περιορισμένα». Πάνω και δεξιά
πατήστε το κουμπί για την μεγιστοποίηση, ώστε να ανοίξει σε όλη την
οθόνη το πρόγραμμα ή σύρετε τους δείκτες στα όρια του παραθύρου
μέχρι εκεί που θέλετε εσείς.
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2. Δημιουργώντας ένα νέο αρχείο Xps.
Στην κατάσταση που βρίσκεται το πρόγραμμα, δεν μπορεί να δεχθεί
εικόνες από την webcam που διαθέτετε, αν δεν δημιουργηθεί ένα νέο
αρχείο Xps (exposure sheet) δηλαδή ένα «έγγραφο έκθεσης». Για να το
κάνουμε αυτό επιλέγουμε: File -> New Xps ή επιλέγουμε το αντίστοιχο
εικονίδιο στην μπάρα εργασίας, όπως δείχνει η ακόλουθη εικόνα:

Μπορούμε να επιλέξουμε και το χρώμα του layer, ειδικά αν
προγραμματίζουμε να έχουμε περισσότερα από ένα layer εικόνας και
φοβόμαστε μη τυχόν μπερδευτούμε.
Εναλλακτικά, από το File μπορούμε να πάμε στην επιλογή New Xps with
folders η οποία θα επιτρέψει το άνοιγμα ενός παραθύρου, όπου μας
δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα project επιλέγοντας και
πόσα καρέ το δευτερόλεπτο θα έχει το αρχείο μας (FPS=frames per
second) και να επιλέξετε να έχει εξ αρχής δύο layers για την εργασία
σας. Τώρα, μπορούμε να ξεκινήσουμε να εισάγουμε εικόνες.
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3. Ξεκινώντας ένα νέο project, τι βλέπουμε.
Αρχικά, να δούμε τι βλέπουμε
στην επιφάνεια εργασίας του
νέου project μας.
Στο 1 θα μπορούμε να
βλέπουμε την επιλεγμένη
εικόνα από τα καρέ μας. Στο 2
θα εμφανίζονται διάφορες
πληροφορίες για το καρέ αυτό.
Στο 3 έχουμε την αρίθμηση των
καρέ και στο 4 έχουμε τα
διάφορα layers δηλαδή τις
εικόνες που αντιστοιχούν στα
καρέ. Με αυτά σαν δεδομένα,
πάμε τώρα να δούμε την
δουλειά της μπάρας επάνω
από την επιφάνεια εργασίας
του προγράμματος, καθώς και
στα υπόλοιπα μενού.
4. Η μπάρα εργασίας.
Το
πρώτο
εικονίδιο
δημιουργεί ένα νέο XPS,
ό,τι κάναμε δηλαδή από το
αρχικό μενού. Το ακριβώς
δίπλα, ανοίγει ένα ήδη υπάρχον XPS και το επόμενο «σώζει» το αρχείο
πάνω στο οποίο εργαζόμαστε στον υπολογιστή μας. Τα επόμενο δύο
κουμπιά εκτελούν τις εντολές «undo» και «redo». Το εικονίδιο με τον
αριθμό 10 προσθέτει 10 επιπλέον κενά καρέ στο project πάνω στο οποίο
εργαζόμαστε.
Ακριβώς δεξιά του βρίσκεται το εικονίδιο «Open Video Capture
Window». Με αυτό, μπαίνουμε σε ένα παράθυρο στο οποίο επιλέγουμε
την web κάμερα ή την camcoder με την οποία θα «τραβάμε» τα καρέ
μας. Σημαντική σημείωση: ένα από τα λίγα μειονεκτήματα του αι ότι οι
εικόνες που «τραβά» είναι σε αναλογίες μόνο 4:3 (ελπίζουμε ότι στο
μέλλον θα ξανασχοληθούν οι προγραμματιστές με το software και θα το
εκσυγχρονίσουν).
Ακριβώς δίπλα βρίσκεται το κουμπί «Preview Movie”. Αφού έχουμε
ολοκληρώσει τα γυρίσματα των καρέ μας, πατώντας αυτό, βλέπουμε μία
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προεπισκόπηση της ταινίας μας. Η προεπισκόπηση γίνεται σε διάφορα
μεγέθη αναλογίας 4:3, με ανώτερη ανάλυση αυτή που επιτρέπει η
κάμερά μας.
Τέλος, το κουμπί «Export Exposure Sheet as an Avi Movie» εξάγει το
αρχείο XPS σε αρχείο βίντεο με την επέκταση .avi στον υπολογιστή μας.
Από κάτω από τα εικονίδια βλέπουμε τον αριθμό των καρέ ανά
δευτερόλεπτο που έχουμε επιλέξει για το project μας (εδώ: 24) καθώς
και την διαδρομή στην οποία θα αποθηκευτούν τα αρχεία.
5. Τα μενού του προγράμματος.
A) File. Είδαμε ήδη τι κάνουν τα “New Xps” και “New Xps with folders”.
Το “Open” ανοίγει ένα ήδη αποθηκευμένο αρχείο στον υπολογιστή μας
και το “Open recent” μας επιτρέπει να ανοίξουμε χωρίς αναζήτηση
κάποιο από τα πιο πρόσφατα ανοιγμένα αρχεία μας. Το “Save” σώζει
στον υπολογιστή μας το αρχείο που επεξεργαζόμαστε και το “Save as”
σώζει για πρώτη φορά το αρχείο στο οποίο δουλεύουμε, δίνοντάς του το
όνομα της επιλογής μας. Με το “import” εισάγουμε α) εικόνες από τον
υπολογιστή μας ή β) ένα αρχείο ήχου. Σημαντική σημείωση: Τα αρχεία
εικόνα θα εισαχθούν στην ανάλυση και στις αναλογίες στην οποία είναι
αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, όχι όπως οι ρυθμίσεις για την
καταγραφή από κάμερα. Σε ό,τι αφορά τον ήχο (τον οποίο μπορεί να
εισάγετε κυρίως όταν θέλετε να πετύχετε καλό συγχρονισμό κίνησης και
ήχου), πάντα το αρχείο ήχου ξεκινά από το καρέ ένα και δεν υπάρχει η
δυνατότητα να εισαχθεί σε κάποιο άλλο καρέ αν το επιθυμείτε.
Συνεχίζοντας, η εντολή “Export avi» κάνει ακριβώς την ίδια εργασία με
αυτή που είδαμε στο εικονίδιο της μπάρας εργασίας. Η εντολή “Print”
εκτυπώνει το exposure sheet (όχι φωτογραφίες ή άλλα αρχεία) και έτσι
έχετε έναν πολύτιμο οδηγό, ανάλογα με το project που τρέχετε. Με την
εντολή “Exit” βγαίνετε από το πρόγραμμα.
B) Edit.
“Undo” – “Redo”. Κάνουν ό,τι και οι αντίστοιχες εντολές στην μπάρα
εργασίας. Με το “Cut” αποκόβουμε ένα ή όσα καρέ θέλουμε από το layer
επιλογής μας. Με το “Copy” αντιγράφουμε ένα ή περισσότερα καρέ και
με το “Paste” τα περνάμε – όσα έχουμε αποκόψει ή αντιγράψει – σε ένα
layer, στο σημείο που θέλουμε. Με το “Insert Frame” εισάγουμε ένα νέο
καρέ επάνω από αυτό που έχουμε επιλέξει στο layer της επιλογής μας.
Με το “Delete Frame” διαγράφουμε το καρέ ή τα καρέ που έχουμε
επιλεγμένο/α. Το “Add 10 frames» κάνει την ίδια εργασία με το
Σελίδα 6

Οδηγός χρήσης του Monkey Jam
αντίστοιχο εικονίδιο στην μπάρα εργασίας. Με το “Add Layer”
εισάγουμε ένα νέο layer στο project μας (πολύ χρήσιμο, ειδικά αν
κάνουμε Pencil test και θέλουμε στο ένα layer να έχουμε το φόντο και
στα επόμενα – max 5 στον αριθμό layers επιτρέπει το πρόγραμμα – να
έχουμε τα layers με το animation). Αντιθέτως, με το “Delete Layer”
διαγράφουμε εντελώς ένα επιλεγμένο layer. Τέλος, με το “Layer
Properties” ανοίγουμε ένα
παράθυρο
στο
οποίο
μπορούμε να ονομάσουμε το
layer,
να
καθορίσουμε
διαδρομή για τις εικόνες του
και να επιλέξουμε ένα από τα
τρία χρώματα που επιτρέπει
το πρόγραμμα, για να διευκολυνθούμε στην επιλογή.
Γ) Settings. Στο FPS επιλέγετε με πόσα καρέ ανά δευτερόλεπτο θα
«τρέχει» το project σας. Στο “Image Format” επιλέγετε την μορφή
εικόνας που θα εξάγει το Monkey Jam όταν σώζετε ένα αρχείο σας. Στο
“Composite” επιλέγεται μία από τις τρεις μεθόδους που τα layers θα
ενώνονται και θα διαμορφώνονται στο τελικό αρχείο, ανάλογα με το τι
εξυπηρετεί το project σας. Στο “Profiles” έχετε λίγες δυνατότητες να
δημιουργήσετε ένα εξειδικευμένο προφίλ για να εργάζεστε. Στο
“Languages” θεωρητικά έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε γλώσσα.
Θεωρητικά, γιατί μόνο η αγγλική είναι διαθέσιμη. Στο “Preferences”
μπορείτε να κάνετε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα για να ισχύουν για
όλα σας τα project, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Π.χ. μπορείτε να
επιλέξετε διαφορετικό FPS αντί του στάνταρ 24, κάθε εικόνα να
καταλαμβάνει από ένα έως 4 καρέ και όχι το στάνταρ 2, να τραβάτε τις
εικόνες σε ασπρόμαυρο και όχι σε έγχρωμο φορμά, να εξάγεται σε
ασπρόμαυρο ή έγχρωμο αρχείο και ακόμα να επιλέξετε με ποιό
πρόγραμμα θα επεξεργάζεστε τις εικόνες του project σας!
Δ) Tools. Στα εργαλεία μας, η πρώτη επιλογή είναι το “Capture”, το οποίο
μας δίνει δύο επιλογές για να εισάγουμε εικόνες. Η πρώτη είναι το
“Video” και μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε την webcam ή την
camcoder μας και η δεύτερη το “Scanner” για να εισάγουμε εικόνες από
τον σαρωτή μας. Θα ασχοληθούμε αργότερα με το video που μας
ενδιαφέρει ειδικά. Η εντολή “Preview” κάνει ό,τι και η αντίστοιχη από
την μπάρα εργασίας. Τέλος, το “Image Viewer” μας δίνει σε
προεπισκόπηση παραθύρου την επιλεγμένη εικόνα μόνη της.
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Τέλος, στο μενού “Help” μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στα αγγλικά
για το πώς λειτουργεί το πρόγραμμα.
6. Το παράθυρο “Video”.

Επιλέγοντας από το μενού “Tools” το “Video” ή το “Open Video Capture
Window” από την μπάρα εργασίας, ανοίγουμε ένα παράθυρο με την
προεπιλεγμένη μας κάμερα να μας δίνει εικόνα. Ας δούμε τι
περιλαμβάνει το μενού αυτού του παραθύρου.
A) Mode. Μπορούμε να επιλέξουμε “Standard” ή “Stop Motion”. Η
δεύτερη επιλογή μας δείχνει και σε ποιό καρέ «τραβάμε» κάθε φορά και
σαφώς εξυπηρετεί όταν κάνουμε μία ταινία.
B) Cameras. Είναι πιθανό να έχουμε περισσότερες από μία κάμερες στον
υπολογιστή μας. Από αυτό το μενού επιλέγουμε αυτή που θέλουμε.
Γ) Size. Σε αυτό το μενύ επιλέγουμε το πόσο μεγάλη θα είναι η εικόνα
που θα εξάγουμε στο έργο μας, δηλαδή την ανάλυσή της.
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Επαναλαμβάνουμε ότι οι εικόνες που εισάγονται από κάμερα είναι
πάντα αναλογιών 4:3.
Δ) Video Settings. Εδώ αλλάζουμε τις ρυθμίσεις της κάμερά μας, αν δεν
είμαστε ικανοποιημένοι από τις στάνταρ ρυθμίσεις ή θέλουμε ένα
ιδιαίτερο αποτέλεσμα.
7. Η μπάρα εργασίας του Stop Motion Capture.
Κάτω από τα μενού,
βρίσκουμε την μπάρα
εργασίας του Capture.
Ας δούμε τι επιλογές
έχουμε:
Α) Sample multiple images to reduce noise and image fluctuation: Αυτή
η επιλογή δίνει την δυνατότητα στο πρόγραμμα να παίρνει περισσότερα
δείγματα της κάθε εικόνας, αν ο θόρυβος ή η διαύγειά της δεν είναι
ικανή.
Β) Rotate image upside-down after capture: Για κάποιον λόγο
(σκηνοθετικό κτλ) μπορεί να θέλουμε ένα καρέ που τραβάμε να είναι
αναποδογυρισμένο. Με αυτή την επιλογή και μέχρι να την αποεπιλέξουμε, οι εικόνες μας θα βγαίνουν ανάποδα.
Γ) Save image as black and white: η εικόνα μας στο preview μπορεί να
είναι έγχρωμα, αλλά το εξαγώμενο καρέ θα είναι ασπρόμαυρο.
Δ) Resize to adjust for non-square pixels (DV only): Αυτή η επιλογή είναι
δυνατή μόνο όταν επιλέξουμε ανάλυση DV (π.χ. από camcoders) και
διορθώνει τεχνικά προβλήματα που τυχόν υπάρχουν με τα Pixels της
εικόνας μας.
8) Άλλα χαρακτηριστικά του παραθύρου video: Στο “Image Settings”
έχουμε την δυνατότητα να δώσουμε από εδώ χωριστό όνομα στο layer
αλλά και στο “Number” να δώσουμε ιδιαίτερη ονομασία στο
συγκεκριμένο καρέ.
Στο “Image Hold” μπορούμε να επιλέξουμε αν μία εικόνα που θα
τραβήξουμε θα έχει διάρκεια 1,2,3 ή 4 καρέ. Αυτό προφανώς έχει να
κάνει με το αποτέλεσμα που θέλουμε να έχουμε στην ταινία μας.
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Τέλος στο “Numbering” έχουμε επιπλέον επιλογή μόνο αν το mode που
θα επιλέξουμε είναι το standard, οπότε μπορούμε να επιλέξουμε η
αρίθμηση να γίνεται όχι με βάση τα καρέ (frames) αλλά με βάση την
σεκάνς (sequence).
Λειτουργίας capture.
Πλέον, μπορούμε να ξεκινήσουμε να εισάγουμε εικόνες στο project μας!
Κάθε
φορά
που
είμαστε έτοιμοι να
τραβήξουμε το καρέ
μας, πατάμε capture
και η εικόνα μας
εισάγεται
στο
αντίστοιχο layer και
εκεί όπου έχουμε
επιλέξει να εισαχθεί,
δηλαδή
στο
συγκεκριμένο
καρέ
όπου κάναμε κλικ
στην
αρχική
επιφάνεια εργασίας.
Για παράδειγμα, αν
π.χ. δουλεύουμε με 2
layers και το πρώτο
είναι μία σταθερή εικόνα, αλλά στο δεύτερο θέλουμε να εισάγουμε
δράση από το καρέ 10 και μετά, κάνουμε «κλικ» στο καρέ στο δεύτερο
layer στο καρέ 10 και μετά πατάμε capture (βλέπε εικόνα).
Επεξεργασία.
Αφού τραβήξετε όλα τα καρέ που επιθυμείτε, κλείνετε το παράθυρο του
βίντεο και επιστρέφετε στην αρχική επιφάνεια εργασίας του
προγράμματος. Πλέον, μπορείτε να τεστάρετε το animation, να
διαγράψετε καρέ που δεν σας κάνουν τελικά, να εισάγετε καρέ και να
τραβήξετε επιπλέον φωτογραφίες, να αλλάξετε του πόσα καρέ θα
διαρκεί μία εικόνα (αν θέλετε να κάνετε πιο αργή την κίνηση, θα
προσθέσετε καρέ, αν πιο γρήγορη θα αφαιρέσετε), να σώσετε την
εργασία σας και να την εξάγετε σε αρχείο avi, είτε σαν τελική ταινία είτε
σαν αναφορά για την τελική σας ταινία είτε σαν pencil test.
Συμπλήρωμα: εισαγωγή εικόνων.
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Αν για κάποιον λόγο θέλετε να εισάγετε εικόνες σε ένα υπάρχον project
ή σε ένα νέο, ακολουθείτε την εξής διαδικασία:

Αφού ακολουθήσετε την διαδρομή: File -> Import -> Images θα ανοίξει
ένα παράθυρο. Από επάνω και αριστερά, επιλέγεται τον φάκελο από τον
οποίο θα πάρετε τις εικόνες που επιθυμείτε. Στο πεδίο από κάτω θα δείτε
τις εικόνες του φακέλου. Θα επιλέξετε αυτές που θέλετε και κατόπιν θα
πατήσετε “Add Files” για να περάσουν τα αρχεία σας στην “Import List”
(λίστα εισαγωγής). Αν κάποιο αρχείο τελικά δεν θέλετε να το εισάγετε,
το επιλέγετε και πατάτε “Remove”. Στο “Hold” επιλέγετε πόσα καρέ
θέλετε να διαρκεί κάθε εικόνα που εισάγετε. Αφού ολοκληρώσετε την
διαδικασία, πατάτε “Import” και τα αρχεία εισάγονται στο project σας.

Σας ευχόμαστε πολλές και καλές δημιουργίες!
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