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Nome

Xtranormal

Tipo de ferramenta

Web 2.0

Autores e/ou Criadores

xtranormal Technology inc.

Versão

Sem indicações para as versões STATE e Online

Tipo de versão

Gratuita, com necessidade de registo (também existe versão
offline chamada STATE, para descarregar e instalar)

URL’s

http://www.xtranormal.com/

Língua(s)

Inglês ou Francês (mas com vozes em mais idiomas)

Tipo de funções

Criação de uma animação, através do conceito – text to movie

Recursos necessários

Ligação à Internet e browser

Breve descrição

O Xtranormal é uma ferramenta baseada na Web 2.0 e não
necessita de qualquer software instalado no computador para
além do browser da Internet e uma ligação à rede (apesar de
também existir uma versão offline para instalar chamada STATE).
Esta ferramenta permite a criação de animações a partir de um
guião de uma uma história, convertendo o texto em audio. Permite
seleccionar as personagens e os cenários. Inserem-se as falas e
músicas. Escolhem-se os gestos, as emoções e os ângulos da
câmara. Tudo isto de uma forma bastante simples e intuitiva. Para
finalizar, este recurso permite partilhar as animações criadas
através do Youtube, Facebook ou MySpace, assim como imbutilas em sites ou blogs.
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Manual e Guia de Utilização e Exploração do Xtranormal

©

1. Para acedermos a esta ferramenta, devemos, no browser da Internet digitar o seguinte
endereço: http://www.xtranormal.com/
Iremos então visualizar uma página como a da figura 1. O site (ferramenta) dá acesso
às secções Products, Download State, Make Movies, Watch Movies e My Movies.
Existe ainda o STATE, versão para descarregar e instalar no computador, em modo
offline (mas esta versão não tem o idioma Português para as falas).

Figura 1. Página inicial do Xtranormal

2. Para iniciarmos o trabalho com esta ferramenta é necessário fazer o registo, clicando
em Create Acount (figura 2).

Figura 2. Do lado direito, atalho para iniciar o registo no Xtranormal

3. Para efectuar o registo, preenche-se o formulário (figura 3). Caso já se tenha uma
conta no Facebook, podem-se usar os mesmos dados para entrar.
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Figura 3. Formulário de registo no Xtranormal

4. Feito o registo, volta-se à página inicial e faz-se Sign in.
Clica-se no separador “Make Movies” e selecciona-se o cenário e o número de
personagens (figura 4).

Figura 4. Algumas das opções disponíveis para inicar a animação
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5. Após essa selecção, surgem as ferramentas disponíveis para inicar a animação (figura
5).

Figura 5. Ferramentas do Xtranormal

6. A barra “Direct the action” (figura 6) contém acções que devem ser arrastadas para o
guião (Script) de acordo com as preferências.

Cameras _ esta opção oferece dez ângulos diferentes;
Animations _ várias expressões e movimentos que reflectem o
estado de espírito da personagem;
Expressions _ expressões /reacções;

Looks _ opção para a personagem olhar para a câmara;

Points _ cinco movimentos dos braços para complementar a fala;

Pauses _ duas pausas nos movimentos;

Sounds _ dezenas de efeitos sonoros.
Figura 6. Barra de acções do Xtranormal
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7. Em baixo, do lado esquerdo, surge “Design the Scene” (figura 7) onde deve ser
escolhido o cenário, o som ambiente e a voz das personagens.

Figura 7. Opções disponíveis para configurar a cena.

8. Em baixo, do lado direito, surge a azul “Action” quando forem feitas alterações ao
guião devendo clicar-se aí para se ter uma visão prévia da animação. Caso se prenda
fazer uma pausa, guardar a animação ainda em construção para continuar mais tarde,
clica-se em “Take 5” (indo a opção “Movies in progress” para se continuar a
animação). Quando a animação estiver concluída e se pretenda partilhá-la, deve-se
clicar em “It’s a Wrap!”, conforme se vê na figua 8.

Figura 8. Ferramentas para fazer uma pausa ou concluir a animação.

9. Ao clicar em “Quick Tips” (figura 9 ) surge uma explicação rápida dos passos a seguir
para construir a animação.

Figura 9. Opção para uma explicação rápida dos procedimentos

10.

Quando a animação for finalizada, surgem várias opções para partilhar: enviando para
e-mail’s, enviando o link da animação ou copiando o endereço “Embed” para partilhá-lo
em algum site ou blog.

5

