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Název: nessMediaCenter: FrontRow-alternativa pro Mac OS X

Teaser: nessMediaCenter je skutečna alternativa pro FrontRow, ktery již není od 
(Mountain) Lion v Mac OS X integrované.

Text: Od Mac OS X 10.7 nenabízí Apple „Front Row“ více než MediaCenter - 
mnoho uživatel proto hleda alternativu. Ačkoli existují rozdílná 
MediaCenter, žádná řešení nepracuje se systemovým funkcema podobně 
jak FrontRow.

nessMediaCenter je vhodná alternativa pro FrontRow k přístupu lokalním 
mediím jak internetovím nabítkám.
Tento programm je s využvání systemovích funkcich, ktery jsou například 
QuickTime, velmy male (6 MB) a z toho důvodu potřebuji malý 
zpracovacý výkon.

Přístup na lokalní media je možný jak přez složky a místní disk též 
pomocí programový data od Aperture, iPhoto, iTunes. Tudíž od systemů 
poskytnoucí struktury – například obrazkový nebo filmový složky – jsou 
přímo využité namísto toho media opakovaně ve vlastní složce 
zreorganizovat.

Tato internetová nabítka podporuje různý dodavatele jako Arte, 
DailyMotion, Německou & 3výcarskou televizi (částečně ve 
francouštině), filmovy-trailery, YouTube.
V kategoriich filmy, video klipy a zábava jsou dalších 2500 internetové 
videa od různých dodavatelu dostupný.

Pomoci MediaCenter je možné obrázky, filmy a PDF-dokumenty jak 
jednotlivě tak i postupně prezentovat. Podporují se také DVD a EyeTV-
filmy.

nessMediaCenter je se všema Mac OS X systemy od Tiger (10.4) k 
Mavericks (10.9) kompatibilní. Pomoci rozšíření QuickTime „Flip4Mac“ 
a „Perian“  je možne přehrávat vše obecné filmové formaty. MediaCenter 
je možno obsluhovat prostřednictvím „Apple ovládač“, „NV Remote“ pro 



iPhone a iPod touch, Trackpad, (Magic) myš nebo klávesnicí. 

Další informatce najdete na: http://www.nessmediacenter.com


