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Caracterização e Ficha Técnica do My Avatar Editor 
©

 

Nome My Avatar Editor 

Tipo de ferramenta Web 2.0 e Software Gratuito  

Autores e/ou Criadores 
FluxTime Limited 

©
 

Versão 1.0.4.0 

Tipo de versão O My Avatar Editor tem uma versão online que corre directamente 
no browser mas tem ainda uma edição Desktop para download, 
com Adobe Air 1.5 e em formato Flash para integrar em sites. 

URL’s http://www.myavatareditor.com/  

Língua(s) Inglês 

Tipo de funções Criação de Avatares 

Recursos necessários Computador com ligação à Internet, browser com Java Runtime e 
Flash Player. Adobe Air 1.5 necessário para a versão desktop. 

  

Breve descrição O My Avatar Editor é uma ferramenta que permite a qualquer 
utilizador criar os seus Avatares – imagens que podem 
representar os utilizadores em jogos e redes sociais, por exemplo. 
Esta aplicação está disponível directamente a partir da Web, 
correndo no browser ou descarregando e instalando a versão 
desktop. Outra particulariddade é a possibilidade de 
compatibilidade com as consolas e personagens da Mii™ da 
Nintendo® Wii™ 

Este manual foi adaptado e traduzido a partir do original, 
publicado na secção Guide do site do My Avatar Editor. 
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Manual e Guia de Utilização e Exploração do My Avatar Editor 
© 

1. Para acedermos a esta ferramenta, devemos digitar o seguinte endereço no browser 

da Internet: http://www.myavatareditor.com/. Irá aparecer ao utilizador uma página 

similar à apresentada na Figura 1.  

 

Figura 1. Página inicial do My Avatar Editor 

 

2. Esta página inicial apresenta aos utilizadores uma barra de navegação horizontal no 

topo da página para navegação nas vártias secções do site, a saber: Editor, Guide, 

Blog, Download, Developers, Contact (Figura 2). 

 

Figura 2. Menu de navegação no site do My Avatar Editor 

 

3. Talcomo referido anteriormente, esta aplicação tem versões online e desktop (para 

instalação) e permite criar/editar Avatares. Podemos considerar que Avatares são 

representações digitais de pessoas reais. Sempre que um utilizador criar um Avatar 

pode guardá-lo e usá-lo posteriormente ou partilhá-lo com outros utilizadores através 

de um link para o mesmo que é fornecidopela aplicação. 

4. Uma das principais características do My Avatar Editor é que as personagens criadas 

são compatíveis com personagens Mii ™ para Nintendo Wii ® ™ não sendo 

obrigatório ou necessário o uso da mesma para se trabalhar com esta aplicação. A 

razão subjacente à criação de My Avatar Editor era permitir que os utilizadores 

pudessem criar, guardar e partilhar o seu avatar (ou Mii). O principal objectivo deste 

editor era permitir aos utilizadores exportarem os seus avatares para formatos de 

http://www.myavatareditor.com/
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imagem populares, como JPEG e PNG, para que pudessem ser utilizados em fóruns, 

blogs ou em qualquer outro contexto na web. Lembramos que este recurso não é um 

recurso oficial nem sequer é associado da SONY ou Mii ™ para Nintendo Wii ® ™. 

5. Para a versão online, o nosso computador necessita de ter instalfo o Flash Player. Para 

a versão desktop, para instalção no computador, esta versão necessita como requisito 

do sistema que o computador tenha instalado o Adobe Air. Caso os utilizadores não os 

tenham instalados, na secção download existe uma zona para descarregarem e 

instalarem o mesmo (Figura 3). Estas versões estão disponíveis para Windows, Mac e 

Linux. 

 

 

Figura 3. Botões para acesso à instalação do Adobe Flash Player e Adobe Air 

 

6. Como referimos anteriormente e nunca é demais salientar, aliando as características 

educativas às lúdicas, o My Avatar Editor suporta o carregamento e exibição de 

personagens Mii ™ dos sistemas Nintendo ® Wii ™. No entanto, o My Avatar Editor 

não é capaz de obter os arquivos de personagens da sua Wii. No entanto, uma vez que 

os utilizadores têm os arquivos (geralmente usando a extensão. MII), os mesmos 

podem ser carregados no My Avatar Editor para visualização, edição ou exportação 

para uma imagem. Para carregar uma personagem Mii no Editor, use a opção Load 

no menu File.  

7. Quando iniciamos o My Avatar Editor pela primeira vez, quer estejamos a usar a 

versão online ou a versão desktop, é-nos apresentado um personagem (Avatar) padrão 

que iremos personalizar (Figura 4). A criação de um Avatar é extremamente simples: 

tudo o que é necessário realizar por parte do utilizador é alterar as configurações na 

interface inicial, mediante as ferraemnats de edição disponibilizadas e que 

abordaremos mais adiante, neste manual.  

 

Figura 4. Interface e ferramentas de edição do My Avatar Editor 
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8. A criação de um Avatar é, portanto, extremamente simples. Quando terminada a 

edição/criação do Avatar, o mesmo pode ser guardado ou exportado para ser usado 

noutras ferramentas. Para além disso, sempre que o utilizador voltar ao My Avatar 

Editor, aaplicação vai recarregar o Avatar criado pela última vez. Depois de realizado o 

Avatar, o mesmo pode ser partilhado de duas formas: uma delas é através do link 

dempre disponível na parte inferior das ferramentas de edição (Figura 5) ou através da 

imagem guardada, pelo envio do ficheiro exportado. No primeiro caso, sempre que um 

Avatar é criado ou carregado no editor, é automaticamente criado um link para o 

mesmo (Figura 5). Esse endereço é único (daí o seu tamanho em caracteres) e pode 

ser partilhado pelo utilizador da forma que achar mais conveniente. 

 

Figura 5. Link para uma criação de Avatar do My Avatar Editor 

 

9. No entanto, o mais provável é os utilizadores quererem partilhar e usar o seu Avatar 

noutros espaços ou redes, adicionando como a sua imagem. Para isso, o My Avatar 

Editor permite-lhe exportar os seus Avatares para os formatos de imagem JPEG ou 

PNG. Tal como veremos mais adiante, esta ferramenta de exportação está disponível 

através do menu File, Export Screen. Depois de guardar o seu Avatar como uma 

imagem, é necessário fazer o upload do mesmo para um servidor Web para que os 

outros a vê-lo (isto pode acontecer de forma muito simples, por exemplo, num blog, 

rede social, etc).  

10. Passando à interface para criação do Avatar, a mesma apresenta dados simples como 

o nome do Avatar, o nome do criador, o género (masculino ou feminino), cores, data de 

nascimento e o ID do Avatar e cliente (Figura 6). Estas características principais e suas 

ferramentas são as que a seguir se apresentam:  

 

Figura 6. Interface e dados no quadro principal do My Avatar Editor 
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1. Avatar Name e Creator Name: Campos para introduzir o nome do Avatar e da pessoa 

que o criou. Os nomes são limitados a 10 caracteres.  

2. Gender: Determina se o seu avatar é do sexo masculino ou feminino. A maior 

diferença entre ambos é o feminino usar saia.  

3. Mingles: (ou mistura) É uma característica das personagens Mii que determina se os 

Avatares podem ser partilhados para consolas de jogos de outros jogadores e/ou 

amigos.  

4. Favorite Color: A escolha desta cor determina a cor da camisa do Avatar e de todos 

os acessórios no cabelo e cabeça (como chapéus).  

5. Birthday: O dia do nascimento para o Avatar (também pode ser o seu).  

6. Avatar ID: É uma identificação exclusiva e única para o Avatar criado (como um BI). É 

um número representado por oito caracteres hexadecimais (os valores podem ser 0-9 e 

letras A a F). Para Avatares Mii, este determina se o Mii é um novo ou um que já existe 

na consola Wii. Se já existe um Mii na consola com o mesmo Avatar ID, ele será 

substituído pelo novo a partir do controle remoto da Wii.  

7. Client ID: A ID exclusiva específica para o criador do Avatar. O Avatar ID também é 

representado por 8 caracteres hexadecimais. Para a Wii, este valor determina se o 

Avatar veio da sua Wii ou de outra pessoa.  

8. Random: Quando clicado, esse botão cria um avatar com características aleatórias. 

 

11. As características de um Avatar podem ser modificadas através do editor de Avatares, 

que se encontra na parte inferior do editor (Figura 7). São mais de 10 e permitem uma 

personalização bastante grande do Avatar. 

 

Figura 7. Ferramentas de edição das características de um Avatar no My Avatar Editor 

 

12. Cada guia existente na barra de ferramentas permite aos utilizadores alterem as 

diferentes características de um Avatar. Essas características podem mudar de tipo, 

cor, tamanho, rotação e posição mas, nem todas as características podem ser 

alteradas da mesma forma. Por exemplo, podemos mudar tudo para as sobrancelhas, 

mas para o tipo e cor da barba apenas se pode alterar um (Figura 8).  
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Figura 8. Edição das características de um Avatar no My Avatar Editor 

 

13.  Além disso, algumas cores são partilhadas entre algumas das características. Por 

exemplo, as características faciais e forma da face são as mesmas da cor da face. 

Além disso, tanto a barba e/ou bigode de cada Avatar, tem as mesmas características 

do Facial Hair Color.  

14. O menu File está acessível a partir do botão de arquivo (ícone disquete) no lado 

esquerdo desta barra de ferramentas (Figura 9).  

 

Figura 9. Botão Arquivo do My Avatar Editor 

 

15. Quando carregamos nesse botão, uma nova janela com opções do menu Arquivo é 

mostrada ao utilizador (Figura 10).  
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Figura 10. Janela apresentada quando carregado o menu Arquivo do My Avatar Editor 

 

16. Esta janela permite ao utilizador carregar um Avatar a partir de um arquivo do seu 

computador; guardar um Avatar para o seu computador, aceder às opções de código 

XML ou Exportação do ficheiro. 

17. Quando um Avatar é carregado do nosso computador, é possível executarmos ficheiros 

do tipo pode carregar qualquer formato conhecido como. Mae. Mii, e. Xml. XML files 

must be in the format provided in the XML Screen , or at least in a format used by an 

older version of the editor. arquivos XML devem estar no formato previsto no ecrã XML 

ou, pelo menos em um formato utilizado por uma versão do editor.  

18.  Para guardarmos os nossos Avatares podemos carregar em XML ou Export. Se 

carregarmos em XML (Figura 11), irá aparecer um painel contendo a representação 

XML do Avatar criado e que está no seu editor actualmente.  

 

Figura 11. Botão para guardar e aceder ao XML do My Avatar Editor 

 

 

19. Caso o utilizador realize alterações no código XML, essas mudanças serão aplicadas 

ao Avatar. Ao carregar no botão para guardar, isso vai permitir que o utilizador guarde 

um arquivo XML no seu computador que contém o XML apresentado. Além de XML, o 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&langpair=en%7Cpt&u=http://www.myavatareditor.com/guide.html&rurl=translate.google.com&twu=1&usg=ALkJrhgr6wCo_TC5jxJLcI_mgqasGTE9Tg#xmlscreen
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&langpair=en%7Cpt&u=http://www.myavatareditor.com/guide.html&rurl=translate.google.com&twu=1&usg=ALkJrhgr6wCo_TC5jxJLcI_mgqasGTE9Tg#xmlscreen
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campo de texto de XML também pode ler os dados do Avatar, tais como o código 

Avatar usado em URL’s (Figura 12). 

 

Figura 12. Código XML de um Avatar do My Avatar Editor 

 

20. Para exportar um Avatar devemos carregar em Export (Figura 13). Esta função permite 

ao utilizador exportar para o computador o seu Avatar como um arquivo de imagem, 

quer em formato JPEG ou PNG. 

 

Figura 13. Botão para guardar e aceder às definições do Export do My Avatar Editor 

 

21. Os Avatares exportados no My Avatar Editor são sempre exportados num formato 

quadrangular, mas podemos ajustar o tamanho desta forma com as opções de 

exportação. As opções de exportação incluem (Figura 14):  
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Figura 14. Opções do Export do My Avatar Editor para exportar um Avatar como imagem 

 

1. Size: É o tamanho da imagem, em pixels quadrados. O tamanho padrão é de 250x250 

px, ou seja, o mesmo tamanho da área de visualização. À medida que ajustamos o 

tamanho, a pré-visualização não vai mudar de tamanho. No entanto, o indicador "x1" 

no canto superior direito da visualização irá indicar quanto maior ou menor fica a 

imagem final a ser exportada em realção ao pré-viasulaizado. O valor pode ser alterado 

através do campo de texto Size ou através do controle deslizante.  

2. Zoom: Amplia (ou não) o Avatar na área de visualização tornando-se maior ou menor. 

O valor do zoom pode ser alterado através do campo de texto Zoom ou através do 

controle deslizante.  

3. Background: Cor do fundo da imagem (se a imagem incluir um fundo). As imagens 

JPEG incluem sempre um fundo. Para optar para uma imagem sem fundo, devenmos 

exportar no formato PNG. O valor do fundo pode ser alterado através do campo de 

texto de fundo (utilizando um valor de cor hexadecimal) ou através dos controles 

deslizantes.  

4. Display: Determina que parte do personagem que ficará visível após a exportação. 

Você pode optar por esconder o corpo, a sombra, e/ou fundo (somente para ficheiros 

PNG).  

5. Format: Especifica o formato da imagem a ser exportada. As escolhas incluem JPEG 

(100% de qualidade) ou PNG (24bit). As imagens PNG não podem ter um plano de 

fundo embora os JPEGs sejam forçados a incluí-lo.  

6. Preview: Uma pré-visualização do Avatar é sempre mostrada no lado esquerdo. Será 

sempre exibida em 250x250 px mesmo que a imagem que a imagem a ser exportada 

seja maior ou menor. Carregando em preview é posível arrastar o personagem Avatar 

e reposicioná-lo em relação ao centro da imagem.  
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22. Ao carregar no botão guardar, será perguntado se se deseja guardar a versão 

exportada de seu Avatar para um local no seu computador. Ao carregar em Voltar, 

voltará para o menu Arquivo. 

23. No caso da versão de instalação do My Avatar Editor, devemos realizar esse processo 

através do menu Downloads existente no site. Tal como referido, énecessário termos 

instalada no nosso computador uma versão do Adobe Air para instalar o software. O 

processo de instalação é muito simples. Quando descarregado e instalado, depois de 

abrirem a aplicação, irão notar que a interface é exactamente igual à versão online. 


