Fitxes d’informàtica

ELS CONVERTIDORS DE FORMATS DE MÚSICA

Sovint ens interessa canviar el format de la nostra música, per exemple al format MP3 que
és un format que ocupa menys tamany en memòria i per tant en un sol CD o en un llapis
USB reproductor MP3 hi poden cabre varis LP dels nostres músics favorits.

Quan fem Power Point i ens interessa posar música de fons a les nostres diapositives hem
de transformar aquesta música a un tipus de format anomenat WAV o WAVE. És a dir si jo
tinc la cançó de los pajaritos el fitxer es pot dir pajaritos.mp3 o pajaritos.wav i el resultat
musical a de ser gairebé idèntic.

Per convertir la música de un format a un altra hi ha varis programes que ens poden ajudar,
com el FREE MP3 WMA CONVERTER i també el DB POWER AMP MUSIC CONVERTER.
Ambdós programes es poden baixar de la xarxa, malgrat la versió bona del segon és de
pago. El primer com el seu nom indica és FREE, és a dir, gratis, i a més el trobem en català i
castellà, pel que ens facilita la feina. Prenem aquest com exemple:

EL FREE MP3 WMA CONVERTER
Un cop descarregat i instal·lat el programa al nostre ordinador la utilització és molt senzilla i
ràpida. Anem per passos:
•

Obrir el programa, des del botó d’inici i obrir el programa o des de la icona que s’ha
creat a l’escriptori:

•

Un cop obert ens surt la finestra del programa on haurem d’escollir quantes cançons
volem convertir i a on restaran guardades, si no ens les guarda en la mateixa carpeta
d’on les tenim: fixem-nos amb la imatge i els números que s’hi representen:
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1- Afegim els arxius que volem passar. Clicant aquest + anem a buscar els arxius
a la ubicació on els tinguem i en podem afegir més d’un a la vegada.
2- Seleccionem on volem que siguin guardats. Si no li posem ens els guarda al
mateix lloc, però hem de dir que amb el mateix nom , així que costarà identificarlos. Si volem que això no sigui així, hem de treure la selecció a l’opció
Guarda en el directori dels fitxers
3- El format de sortida. És molt important dir-li que el format de sortida ha d’acabar
essent WAV. Per al Power Point, però també podem convertir a altres formats,
com arxius MP3 o WMA.
4- Els parametres del format. Ens permeten donar més o menys velocitat a l’arxiu,
menys velocitat implica que ocupi menys tamany de memòria però també és
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important saber que un PowerPoint no pot ocupar gaire si el volem enviar per email.
5- Convertir. Quan ja ho tenim tot convertit ja podem convertir l’arxiu, en qüestió de
segons en tenim dues versions.

EL DB POWER AMP MUSIC CONVERTER
Tampoc és gaire dificil d’utilitzar, el canvi més important és que aquest et crea una opció per
executar el canvi de format als fitxers amb el simple toc del botó dret. Ens surt un quadre de
diàleg on apareix la opció Convert To

Llavors ens apareix el programa; on
posem el format que volem (1) podem
configurar la velocitat i la qualitat
segons si volem que ocupi poc (2),
busquem on han d’anar a parar els
arxius des del botó BROWSE (3) i
finalment Convertim els fitxers (4).

Espero que us serveixi d’ajuda per el PowerPoint. La informàtica és complicada té molts
cops amagats però de mica en mica i en paciència tot es va fent.

