


  

INTRODUCIÓN

 “XnConvert” é un programa totalmente gratuito que se pode instalar en tódolos 
sistemas operativos, ten moitas funcionalidades pero entre outras, a que máis nos interesa 
e ocupa neste manual e a “Redución do peso informático de imaxes por Lotes”; para isto 
“redimensionaremos” as imaxes.
A continuación a través dunha serie de pantallazos explicativos imos aprender a mecánica 
para reducir o peso informático dunha serie de imaxes.

- O PESO INFORMÁTICO dunha imaxe é a “cantidade de información que contén” 
(número de píxeles, datos de cor de cada un, etc...) cando se “almacena”, no disco duro, 
nun pendrive... Canta máis información conteña unha imaxe máis “pesará”. Unidades: Kb 
(Kilobyte), Mb (Megabyte), Gb (Gigabyte),...

- Se manexamos imaxes con moito peso informático os programas que empregamos para 
reproducilas, envialas, editalas, etc... poden ralentizarse moito por non ser capaz de 
“procesalas”.

PROCEDEMENTOS NOS QUE É MOI ÚTIL REDUCIR  O PESO INFORMÁTICO DE 
IMAXES:

- PUBLICACIÓN NA WEB
- ELABORACIÓN DE PRESENTACIÓNS
- INTERCAMBIO DE ARQUIVOS E ALMACENAMENTO



  

INTERFAZ XnConvert

Os tres menús principais que imos empregar:
ENTRADA – ACCIÓNS - SAIDA

1º – Dirixirnos á pestana “Axustes” para cambiar o idioma do programa.



  
2º – Na pestana “Language” buscar o idioma “Español”, tal como se pode observar 
no despregable  da seguinte diapositiva.





  

3º – Prememos no botón “Engadir arquivos” o que nos levará ó explorador para poder 
buscar a carpeta onde temos as imaxes que queremos “engadir” para “redimensionar”. 
No caso de ter unha carpeta por exemplo no “escritorio” do noso ordenador, tamén 
podemos arrastrar os arquivos a esta ventana e quedarán “engadidos”.



  

4º – Neste caso vou empregar as imaxes contidas na carpeta “GASTRONOMÍA”



  

5º – Seleccionamos todas as imaxes que queremos redimensionar; como podemos 
observar ademáis do nome e a extensión do arquivo (.jpg) tamén aparece o 
“TAMAÑO”, este “TAMAÑO” é o “PESO INFORMÁTICO”. A continuación prememos 
no botón “ABRIR”.



  

6º – Unha vez “engadidas” as imaxes que queremos redimensionar prememos no 
“MENÚ ACCIÓNS” que nos levará a ventana onde elixiremos o tipo de modificación 
que queremos para a imaxe.



  

7º – A primeira vez que abrimos está ventana no ordenador pode aparecer “Valeira” polo 
que debemos indicar o tipo de acción que queremos levar a cabo coas imaxes, neste 
caso “redimensionar” e tamén o tipo de “redimensión que queremos facer, neste caso a 
marcada en AZUL.



  

8º – Sinaladas as “preferencias” no apartado anterior imos ó “MENÚ SAÍDA” onde 
Elixiremos a carpeta de “DESTINO” das imaxes. Neste primeiro caso as imaxes 
resultantes Gardaranse na  “CARPETA DE ORIXE” (GASTRONOMÍA); os novos 
arquivos se chamarán: Ex.) COSTELA_result, e sairán co formato elexido, neste caso 
.JPG. COSTELA_result.jpg. Unha vez  seleccionados os parámetros prememos no 
botón “CONVERTER”.



  

O proceso é automático e tarda duns “segundos” a uns “minutos” dependendo da cantidade
de imaxes que andemos a procesar.



  

Nesta diapositiva podedes 
observar os “NOVOS 
NOMES” das imaxes así 
como a “REDUCIÓN” do seu 
“PESO INFORMÁTICO”.



  

Se no proceso anterior, querendo gardar as imaxes na “CARPETA ORIXE”, non lle 

poñemos ningún “NOME” ou “ENGADIDO NOVO”, ó premer o botón “CONVERTER” o 

que sucederá será unha “SUBSTITUCIÓN” dos arquivos “ORIXINAIS” polos “NOVOS”.

Neste proceso o progama “PREGÚNTANOS” se queremos “SUBSTITUIR” as imaxes.

Se o que queremos é que os arquivos finais teñan o mesmo “NOME” que os 

“ORIXINAIS” o que faremos é elexir unha nova carpeta de destino e non lle poñeremos 

ós “NOVOS ARQUIVOS” engadido algún, tal como se amosa nas seguintes 

diapositivas.



  

Nova carpeta: GASTRONOMÍA TRANSFORMADAS



  

Pode verse claramente como neste último caso temos dúas carpetas: 
GASTRONOMÍA e GASTRONOMÍA TRANSFORMADAS, con arquivos cos MESMOS 
NOMES e iguais extensións de arquivos pero distinto PESO INFORMÁTICO.



  

https://www.xnview.com/en/xnconvert/
Páxina oficial do Produto onde podedes descargar de balde o programa. Para instalalo no 
“VOSO” ordenador debedes ter en conta o “Sistema Operativo” que empregades 
(Windows,Mac, Linux nas súas diferentes versións) e a “Arquitectura” do voso 
ordenador (32Bits, 64 bits).

Cabeceira da páxina e máis 
abaixo os Línks de descarga na 
web.

https://www.xnview.com/en/xnconvert/
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