AAUAv no Second Life

O seguinte documento é dirigido aos membros da AAUAv responsáveis pelo espaço da
mesma no Second Life.
Apresentar‐se‐à funcionalidades gerais, relativas ao Second Life, e que se consideram
pertinentes para o funcionamento da AAUAv no Second Life. Uma vez que são aqui reveladas
passwords, pede‐se que não se transmita este documento a pessoas que não integrem este
projecto.
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Permissões
Para um avatar conseguir liderar uma estrutura, necessita de fazer parte do grupo a
que esta está associada. O avatar Egas foi o criador dos grupos associados ao edifício da
AAUAv e dos Núcleos, pelo que terá permissões nestas estruturas. Para que possa usufruir
destas permissões é necessário que active o grupo da área em que pretende actuar.
Avatar: Egas Gruber
Password: aauav_gruber
E‐mail: egas.gruber@gmail.com
Password: …..

Dentro de um grupo existem hierarquias, que definem as permissões dos avatares
integrantes. A seguinte tabela apresenta as categorias do grupo e as acções que cada membro
da categoria pode executar. O exemplo é do grupo second.aauav, no entanto, note‐se que a
mesma lógica é seguida para os outros grupos.

second.aauav
second.aauav [members]

definir a "home" para a parecela do grupo
receber noticias e ver a pasta das noticias

equipa second.aauav [officers]

convidar pessoas para o grupo
expulsar membros do grupo
mudar definições de música e media
editar o terreno
mudar características da parcela
retornar objectos
dar objectos ao grupo
enviar noticias
receber noticias e ver a pasta das noticias
criar propostas
votar nas propostas
definir a "home" para a parcela do grupo

criador second.aauav [owner]

tudo (ver no separador "members & roles")

Os grupos existentes estão apresentados na tabela que se segue.
Espaço

Grupo

AAUAV

second.aauav

GRETUA

second.aauav gretua

MTC

second.aauav mtc

NEECT

second.aauav neect

Adicionar pessoas ao meu grupo
Passo 1: Seleccionar Edit ‐> Groups

Passo 2: Seleccionar o grupo pretendido e escolher Info.

Passo 3: Abrir o separador Members & Roles e escolher Invite New Person.

Passo 4: Seleccionar Open Person Chooser e digitar o nome da pessoa que se pretende
adicionar.

Adicionar cartazes aos painéis
Passo 1: Seleccionar File ‐> Upload image. Este processo tem o custo de L$10. A imagem ficará
guardada no Inventário, na pasta Textures.

Passo 2: Clicar com o botão direito do rato no objecto que se pretende aplicar a textura.
Escolher Edit e posteriormente o separador Textures.

Passo 3: Clicar no quadrado legendado Textures e procurar no inventário a textura pretendida.
Para facilitar este processo pode escrever o nome ou parte deste no campo em cima, por
exemplo, na imagem, para procurar pela imagem Portugal, escreveu‐se as iniciais “Po”.

Desta forma, encontra‐se finalizado o processo. Dependendo do tamanho das imagens pode
ser necessário ajustar as propriedades das mesmas, também no separador Textures.

Controlar as luzes
O Controlo das luzes situa‐se atrás da mesa de DJ como se pode ver na imagem. As bolas azuis
correspondem à velocidade, sendo que a maior é a mais rápida. Existe ainda o botão vermelho
para parar e a seta para inverter o sentido numa velocidade rápida.

Controlo do som
No sentido de se poderem escolher a músicas a transmitir na(s) rádio(s) da AAUAv, foi
pesquisada uma solução que possibilitasse o stream das mesmas a partir do computador de
algum dos responsáveis.
Desta forma, a primeira coisa a fazer é instalar o Winamp (http://www.winamp.com/player/)
para poder passar as músicas escolhidas;
É também necessário instalar o software Shoutcast DNAS Server que permite fazer o broadcast
de áudio a partir de um computador para qualquer utilizador na Internet, que pode ser live ou
on‐demand
no
caso
de
arquivos
áudio
que
tenham
sido
guardados
(http://www.shoutcast.com/download/serve.phtml).
Após instalação do software, procede‐se à configuração do mesmo, assegurando‐se que é
editado o campo "Password" para a palavra‐passe pretendida e ainda o campo "PortBase"
para a porta 8000 (Imagem 1).
Imagem 1

Importante: Sempre que for necessário proceder ao broadcast a aplicação tem de estar a
correr!
Após instalação do software Shoutcast DNAS Server, é necessário instalar um plug‐in para o
winamp, que faça a ponte entre este e o Shoutcast DNAS Server
(http://www.snapfiles.com/get/dspwinamp.html), por forma a ser possível fazer o broadcast
do áudio pretendido.
Instalado o plug‐in, clicando com o botão direito do rato no winamp, escolher "Options
Preferences‐Plugins‐Dsp" e seleccionar a opção NullSoft Shoutcast Source DSP (Imagem 2).
Depois de seleccionada a opção, escolher o separador "Encoder" sendo que o tipo de
enconder é “MP3 Enconder” e as definições é “96Kb, 44.100Hz, Stereo” (Imagem 3). No
separador Output, seleccionar o botão “Connection” e no "Address" colocar "localhost", na
"Port" colocar "8000" e no campo "Password" colocar a palavra‐pass previamente escolhida
(Imagem 4).

Imagem 2

Imagem 3

Imagem 4

De seguida basta apenas clicar no botão "Connect"
Uma vez que os ips são gerados dinamicamente, é necessário um redireccionador, para que o
caminho colocado na parcela da AAUAv, seja sempre o mesmo. Desta forma foi criada uma
conta no site http://www.no‐ip.com/. Assim sendo, o host escolhido (que para testes foi
http://landsettlers.no‐ip.org) é associado ao ip da máquina que efectua o stream (Imagem 5),
garantindo‐se desta forma que o link seja sempre o mesmo independentemente do ip gerado
para a máquina.
Imagem 5

Por fim, basta associar o link à parcela da AAUAv, indo a “World‐About Land‐Media‐Music
URL” a e o utilizador precisa apenas de escolher a rádio que pretende ouvir e clicar em “play
áudio”.

Passar vídeos do youtube
O Second Life não oferece possibilidade de visualização de vídeos em “.AVI” uma vez que não
são suportados no Quicktime, como é o caso dos vídeos disponibilizados no Youtube. No
entanto, este constrangimento pode ser facilmente ultrapassado se se optar pela colocação de
vídeos do Youtube Mobile (http://m.youtube.com) que são transmitidos no formato “.3GP”,
facilmente suportados pelo Quicktime.
Para se poder proceder à visualização dos mesmo, basta editar as preferências do Quicktime e
nos tipos de ficheiro, activar a opção “.3GP”.
Para colocar o vídeo na parcela, devem seguir‐se os seguintes passos:
‐ Após pesquisar o vídeo no Youtube Mobile, deve seleccionar‐se o link “Watch Video” com o
botão direito do rato e copiar o link como se pode ver na imagem seguinte.

‐ Seguidamente, basta apenas entrar na parcela do Second Life e adicionar o link do vídeo à
mesma, indo a “World‐About Land‐Media”, como se pode verificar na imagem seguinte.

Movimentos de câmaras e principais atalhos
Para a construção/edição/manipulação de objectos e alguns movimentos de câmara existem
algumas teclas que podem facilitar o processo:
Alt + tecla esquerda do rato – Zoom in e Zoom out
Ctrl + Alt + tecla esquerda do rato – rotação da câmara num determinado ponto

Contactos
Cátia Figueiredo aka Arwen Denja | cat@ua.pt
Mariana Fortuna aka MarianaPijama Pomilio | mariana.fortuna@ua.pt
Marília Moita aka Zinger Oh | moita.m@ua.pt
Rui Rodrigues aka Calvin Scorbal | ruirodrigues@ua.pt
Blog de trabalho: http://landsettlers.wordpress.com

