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Τίτλος

nessMediaCenter: Η εναλλακτική της FrontRow για τα Mac OS X

Σχόλιο

Το nessMediaCenter είναι μια κατάλληλη εναλλακτική για τη FrontRow η
οποία δεν είναι πια διαθέσιμη μετά από την (Mountain) Lion.

Κείμενο

Kαθώς η Mac Os X 10.7 της Apple δεν προσφέρει πια το ,,Front Row’’
σαν κέντρο αναπαραγωγής (Media Center) πολλοί χρήστες αναζητούν μια
εναλλακτική λύση. Παρόλο που διάφορα κέντρα αναπαραγωγής είναι
διαθέσιμα, κανένα άλλο δεν χρησιμοποίει τις λειτουργίες του συστήματος
τόσο κοινά με το Front Row.
Το nessMediaCenter είναι η καλύτερη εναλλακτική ώστε το Front Row να
μπορέσει να προσπελάσει τοπικά media και το περιεχόμενο δικτύου
(internet). Χρησιμοποιώντας υπάρχοντα χαρακτηρίστηκα συστήματος
όπως το Quick Time, το πρόγραμμα είναι πολύ μικρό (6 ΜΒ) και απαιτεί
χαμηλής ισχύς επεξεργασία. Είναι συμβατό με όλα τα Mac OS X
συστήματα από 10.4 “Tiger” μέχρι 10.9 “Μavericks”. Μαζί με τις
επεκτάσεις του Quick Time “Flip4Mac”και “Perian” όλα τα δημοφιλή
movie format μπορούν να εκτελεστούν.
Τα τοπικά media μπορούν να προσπελαστούν από φακέλους και σκληρούς
δίσκους, καθώς και τα δεδομένα προγράμματος της Aperture, iPhoto,
iTunes, Thus. Η δομή που προσφέρετε από το σύστημα -όπως οι εικόνες
και οι φάκελοι ταινιών - χρησιμοποιείτε απευθείας αντί να
αναδιοργανώνει τα media σε νέα βιβλιοθήκη.
Η προσφορά στο internet υποστηρίζει διάφορες παροχές όπως το BBC
iPlayer, DailyMotion , γερμανική και ελβετική τηλεόραση, τρέιλερ
ταινιών και YouTube. Σε κατηγορίες όπως : ταινίες, μουσικά βίντεο και
ψυχαγωγία ,είναι διαθέσιμα περισσότερα από 2.500 ιντερνετίκα βίντεο
από διαφορετικές παροχές.
Χρησιμοποιώντας το nessMediaCenter οι εικόνες , οι ταινίες και τα PDF
έγγραφα μπορούν να παρουσιαστούν είτε μεμονωμένα είτε διαδοχικά.
Υποστηρίζονται επίσης DVDs και ταινίες EyeTV.

Το nessMediaCenter ελέγχεται από το Apple Remote Control, τη “VR
Remote” εφαρμογή για iPhone και iPod αφής ,από trackpad, (Μαγικό)
ποντίκι ή πληκτρολόγιο. Η demo εκδοχή του σας επιτρέπει να το
δοκιμάσετε για 30 λεπτά- έπειτα το nessMediaCenter πρέπει να
επανεκκινηθεί.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.nessmediacenter.com

