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5. Animaatio mobiilisovelluksen avulla
Nykyisin animaation tekeminen onnistuu helpoimmin
älypuhelimeen tai tablettitietokoneeseen asennettavan
sovelluksen eli appin (tai ”äpin”) avulla. Eri käyttöjärjestelmille - Applen iOS, Googlen Android ja Microsoftin Windows
Phone - on omat sovelluskauppansa, joista ohjelmia voi etsiä.
Tarjolla on moni tuotteita, ja uusia tulee markkinoille koko
ajan.

Monesti sovelluksista on tarjolla ilmainen lite- eli kevytversio ja hieman monipuolisempi maksullinen versio. Useimmiten ilmaisella pärjää hyvin alkuun, mutta kunnianhimon
kasvaessa ja ideoiden lisääntyessä kannattaa harkita myös
laajemman, maksullisen version hankkimista. Hinnat vaihtelevat alle eurosta reiluun kymppiin.
Kullakin ohjelmalla on vahvuutensa ja heikkoutensa. Kokeiluversioita lataamalla välttyy yleensä hukkaostoksilta.
Hakuja kannattaa tehdä esimerkiksi termillä ”stop motion
animation” ja ”animation”. Sovellukset löytyvät useimmiten
osastosta, jossa on kuvaamiseen, videointiin tai mediaan
liittyviä ohjelmia.

Sovelluksen avulla kuvaaminen on erittäin helppoa. Ohjelma
käyttää kameran tai tablettitietokoneen omaa kameraa ja
osaa tehdä käyttäjän ottamista yksittäisistä kuvista videotie-

doston. Usein näissä sovelluksissa on mahdollista myös
lisätä ääniä ja julkaista animaatio esimerkiksi YouTubessa tai
Facebookissa. Yleensä kuvatun klipin voi myös siirtää johonkin editointisovellukseen, joissa on yleensä monipuolisemmat muokkausmahdollisuudet.

Piirrosanimaatio kosketusnäytöllä

Yleensä sovellukset hyödyntävät tabletin tai puhelimen
kameraa, mutta joissakin voi tehdä yksinkertaista piirrosanimaatiota kosketusnäytön avulla. Esimerkiksi Applen
iPhonessa ja iPadissa toimiva Animation Express mahdollistaa piirrosanimaation tekemisen. Sormella piirtämällä ei
kuitenkaan saa kovin tarkkaa jälkeä varsinkaan pienimmillä
näytöillä, mutta tabletilla piirtäminen on helpompaa. Myös
erityiset kosketusnäyttökynät voivat helpottaa piirtämistä.

Ajastettu kuvaus

Oma erikoisalansa on myös niin sanottu time lapse -kuvaus,
jota kutsutaan suomeksi intervallikuvaukseksi tai ajastetuksi
kuvaukseksi. Ideana on säätää mobiililaitteen kamera ottamaan kuvan esimerkiksi sekunnin välein vaikkapa ohi kiitävistä pilvistä tai avautuvasta kukkasesta. Kun valmis filmi
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esitetään normaalilla nopeudella, tapahtumasarja näyttää
nopeutuneen huomattavasti. Kannattaa kokeilla erilaisia
kuvanopeusia eri aiheisiin.

tehtävä: Ostoksille

Tutustukaa animaatiosovelluksiin, joita on tarjolla oman
puhelimenne tai tablettinne käyttöjärjestelmän sovelluskaupassa. Apple iPhoneille ja iPadeille löytyy ohjelmia
iTunes Storen AppStoresta, Android-laitteisiin taas Googlen
Play-kaupasta ja Windows-puhelimille Windows Phone
-kaupasta. Esitelkää muulle ryhmälle mahdollisesti omilla
laitteillanne jo olevat ohjelmat.

