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Alguna vegada heu escoltat un fitxer zip o un tar?

Doncs això és ben possible!

Es tracta, simplement, d'agafar els fitxers d'àudio que vulguem (per exemple un àlbum sencer) i
ficar-los dins un fitxer zip o tar.

I després el podrem escoltar com si fos un sol fitxer d'àudio.

On està el truc?

El truc està a crear el fitxer sense compressió.
Això ho podem fer per els zips així:

$ zip -0 album.zip.ogg album/*.ogg

I amb tar:

$ tar cvf album.tar.ogg album/*.ogg

On està la gràcia de tot això?
Doncs que tenim un fitxer que el podem descomprimir i escoltar les cançons per separat i a la vegada podem escoltar
l'àlbum sencer, sense descomprimir.

Això pot ser una molt bona idea a l'hora de compartir fitxers per les xarxes P2P.

Ah! I si us estau demanant si això també funciona amb els MP3, la resposta és sí.

Com a curiositat acabaré dient que les etiquetes mp3 i ogg del fitxer comprimit son les de la primera cançó. I això ho
podem aprofitar de la següent manera:

Cream un fitxer d'audio amb ogg (o mp3) l'hi editam les etiquetes amb les dades de l'àlbum i el renomenam de forma
que sigui el primer en ordre alfabètic (per exemple: 00-album.ogg).

Així tendrem un fitxer gairebé màgic... :-P

Un salut a Javi Polo (el que ha descobert que el truc estava en no comprimir el zip), Josep Sort (ídem amb els tar) i a
Paco Ros (que m'ha encoratjat a escriure el truc).

E-mail del autor: frikimaster _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2232
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