
TuneFind,  o  sitio  para  atopar  música  das
túas series favoritas

Cando estamos a mirar unha serie ou película, unha das partes máis importantes das

escenas (e das que habitualmente non nos damos conta) é a banda sonora que está

soado á vez que a acción. A música que acompaña as escenas é imprescindible, xa que

con  ela  lógrase  transmitir  as  diferentes  emocións  que  queren  que,  nós  como

espectadores, sintamos.

En moitas ocasións, esta banda sonora acábanos cativando e despois de ver a serie ou

película queremos seguir escoitándoa. O malo é que é complicado saber que canción ou

peza é, xa que cos diálogos aplicacións como Shazam non funcionan correctamente.

Pero para solucionalo temos Tunefind.

Que é TuneFind? Pois simplemente unha páxina web unha enorme base de datos de

películas coas súas correspondentes bandas sonoras detalladas.  Na actualidade,

posúe máis de 150 mil cancións de películas e series de televisión, e este número non

fai máis que crecer día a día.



TuneFind ten unha plataforma moi bonita e moderna. O seu buscador é moi áxil e no

caso das series mostra cada capítulo coas cancións identificadas pola  plataforma e

usuarios. E é que TuneFind conformou unha comunidade cos seus usuarios, por tal

motivo persoas de todas partes participan agregando cancións na plataforma.

Outra gran diferenza entre outras plataformas para gozar da música de series  é  a

posibilidade de escoitar a maioría das cancións e non ser só unha listaxe  (ou unha

ligazón para comprar a música, aínda que tamén podemos facelo aquí). En TuneFind hai

varias ligazóns en cada canción: o do vídeo de YouTube, o de Amazon Musica, o de 

iTunes pero tamén o de Spotify, onde temos a magnífica opción de agregar as cancións

a listaxes e coñecer máis da música dos artistas que imos identificando.

Ademais do seu parte de buscador, existe unha parte de comunidade onde podemos

crearnos un perfil, gardar cancións como favoritas ou seguir películas ou series que nos

gusten, decatándonos desta maneira cando a comunidade pescuda a canción que soa

nese momento que tanto nos marcou cando o vimos.

TuneFind é de uso gratuíto e está tunefind.com

Fonte: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
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