Motivating interface

driving casual people to creative activity through inspiring interfaces.

SEAQUENCE.ORG

Egy inspiratív alkalmazás ahol vírus szerű, úszkáló hanghullám-lények ösztönöznek,
hogy kezdjél velük valamit.
Adj formát a hullám burkológörbéjének, majd készíts hozzá repetatív hangjegyszekvenciákat.
burkológörbéről bővebben:
http://en.wikipedia.org/wiki/ADSR_envelope#ADSR_envelope
http://palmai.midiworld.org/index.php/zenebazis/zeneszerkesztes/4-az-elektronikus-zeneszek-alapveto-szotara

A burkológörbe fogalma, csakúgy mint a választható hanghullámformák (sinus, kocka, fűrészfog, háromszög)
az analóg szintetizátorok világából ered, vagy valainek onnan lehet ismert.
A hangok azonnal formát öntenek, a hangjegyek száma szerint csápokat növesztenek, miközben úszkálnak
egymás között.
Vizuális inspiráció szonikus kreatív megnyilvánulásra.
Megoszthatósága folytán közösség formáló szerepe is van.

»választható hullámformák

hang hossza mp-ben

burkológörbe
fogópontjai

oktávok

http://seaquence.org/4ncm
http://seaquence.org/fytb
http://seaquence.org/r8px
http://seaquence.org/c0nk
»» Sandglass
»»»»
A jobb oldalt látható példa és
a hozzá tartozó link szemlélteti,
hogy teljesen laikus hozzáállással, akár geometriai mintákat
létrehozva is egyfajta
(élvezhető) hangélményben
részesül a felhasználó.

GOANIMATE.COM

Nincs szükség újabb programokra, és nem kell született tehetségnek lenni, ahhoz,
hogy animációk készüljenek a kezed alatt. Elég felmenni a goanimate.com website-ra,
ahol a lehetőségek széles tárháza fogad.
Az animáció készítése a legmunkaigénysebb feladatok egyike. Ebben az alkalmazásban viszont
a leglustább emberek is előrukkolhatnak valamivel, ugyanis egy rakás előre legyártott karakter és
miegymás használható fel.
Promó videó:
http://www.youtube.com/watch?v=9QjTENGaoE0&feature=player_embedded
A karaktereink a világszerte népszerű family-guy stílusában formálhatóak, de például
lecserélhetőek az egyes elemek, fotókra is. Így a helyszín is lehet egy ismerős tér, vagy
maga a karakter lehetne egy rokonunk, barátunk, esetleg a főnökünk.
Mozgásokat, gestusokat is asszociálhatunk gombnyomásra a szereplőkhöz
Négy hangsáv is adható az animációkhoz, így zene, párbeszédek és zörejek is helyet
kaphatnak.
Amiért nagyszerű dolognak tartom ezt az online-alkalmazást, az megintcsak a kreatív
megnyilvánulás integrálása a hétköznapokba, vagy éppen az ünnepekre.
Világszerte újabb és újabb hullámokban az emberek trend-szerűen megpróbálnak a két
kezükkel készíteni valami ajándékot egymásnak. Mostantól a legtávolabbi rokonokat,
vagy barátokat is meglephetjük születésnapjukon, vagy éppen karácsonykor valami
“home-made” vicces animációval.
Ha más nem, a család family guy stílusú, animáció változata (az élő szinkronhangokkal) kíván jókat a távoli családtagoknak, ami online akárhányszor megtekinthető és újra
átélhető.

