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Několik málo kliknutí – a váš internet zapojí turbo!
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Lepší výbava: Nejmodernější 
vlastnosti pomocí aktualizace firmwaru

Nové funkce 
pro každý přístroj

320 GB RAM * 8K OBRAZOVKY * GIGABITOVÉ LTE * UPDATY WIN 10

s110

Nejlepší tablety
od 5 000 Kč
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10 rychlostních tipů 
          pro každý prohlížeč

Sběratelé údajů o nás vědí vše. Jak tomu předejít

Šifrování 
a komprese dat 

PowerArchiver 
            2015

          pro každý prohlížeč
10 rychlostních tipů 
          pro každý prohlížeč          pro každý prohlížeč          pro každý prohlížeč          pro každý prohlížeč          pro každý prohlížeč          pro každý prohlížeč

Inovace, které byste 
letos neměli propásnout

Dělíme se
o svá data

Technika v roce 
2016

Nechráněné 
zdravotní 

údaje

Neblokovatelné 
reklamní 
cookies

Neprolomitelná 
lokalizace 

aut

Exkluzivní 
plná verze

r podpora ZIP, ZIPX, RAR, ISO

r ochrana šifrováním AES

r zmenšení objemu dat

r česká lokalizace

s58
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Premium-Tablets
für wenig Geld

Preiswerte Tablets, die keine Billig-Technik verbauen? Gibt es. Wir
stellen Schnäppchen vor, deren Display, CPU und Akku erstklassig sind

VonMarkus Mandau

A
uspacken, anmelden, loslegen – Tablets haben sich als
reife Geräteklasse ohne Macken und Kinderkrankhei-
ten etabliert. Die Zeiten sind längst vorbei, als einem zu
dem Thema nur Apples teure iPads eingefallen sind.
Heute können potenzielle Käufer preisbewusst ent-

scheiden, ohne Abstriche bei den Funktionen machen zu müssen.
Tablet-Schnäppchen locken in allen Größen und Formen mit unge-
wöhnlichen Features, wie zum Beispiel einer 3D-Kamera, oder sie
haben sich auf einen leistungsstarken Akku spezialisiert, dessen La-
dung einen Tag Websurfen durchhält. Wir haben Qualitätstablets bis
zu einem Preislimit von 350 Euro ins Testlabor geholt, die insgesamt

oder in wichtigen Teilkategorien mit teuren Spitzenmodellen wie
dem iPad Air 2 konkurrieren, das deutlich mehr als 500 Euro kostet.
In der Vergleichstabelle finden Sie die Eigenschaften, die jedes der
getesteten Tablets zu einer Empfehlung machen.

Gerätemit ungewöhnlichen Fähigkeiten
Sucht man das beste Tablet unter 350 Euro, gibt es zwei Strategien:
Entweder greift man zu einem Top-Tablet und macht Abstriche bei
der Ausstattung. Bei Apple bedeutet das, sich auf 16 GByte Speicher
zu beschränken und eine Generation zum iPad Air und iPad mini 3
zurückzugehen. Dabei verzichtet man auf etwas mehr Performance FO
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TESTY
 46 Nepovedený restart

Před koncem roku Microsoft konečně uvedl nové smart-
phony s operačním systémem Windows 10 Mobile. Ukázu-
je se ale, že softwarový gigant ještě vše nevyladil.

 58 Špičkové tablety za rozumné ceny
Rozhlížíte se po Novém roce po výhodné koupi dobrého 
tabletu? Pak pro vás máme několik zajímavých tipů.

 62 Hudba v celém domě
S multiroom systémy si užijete hudbu ve všech místnos-
tech, kde se budete právě nacházet. Pomohou vám i šikov-
né mobilní aplikace.

 66 Nejlepší Full HD a UHD televizory
Nabídka televizorů je dnes bohatší než kdykoliv předtím. 
Otestovali jsme nejzajímavější modely s úhlopříčkou 
od 32 do 65 palců.

 72 Krátké testy: Hardware
Nové notebooky, tablety, smartphony a další zajímavé 
železo. Přinášíme testy novinek na trhu s hardwarem.

 82 PGP pro každého
Bezpečnost e-mailové komunikace můžete zvýšit použitím 
šifrování. Ukážeme vám, jak pomocí OpenPGP a Thunder-
birdu můžete odesílat bezpečné (a podepsané) zprávy. 

 86 Všechno bude v cloudu
Klasický software instalovaný do počítačů pomalu ztrácí 
svůj význam. Funkce dříve nepostradatelných  programů 
stále častěji nahrazují cloudové aplikace a služby.

 90 Krátké testy: So� ware
Představujeme vám několik užitečných a zajímavých 
programů a aplikací pro PC, tablety i smartphony.

 94 Zakázané ovoce
Podívejte se s námi na zajímavé aplikace pro Android, které 
mají zapovězený přístup na Google Play. Můžete je ve svém 
smartphonu vyzkoušet.

 96 Nákupní rádce
Nejlepší hardware v žebříčcích Chipu – souhrnné srovnávací 
testy, které vám pomohou při výběru vhodného zařízení.

 100 Volání a internet
Nejvýhodnější připojení, mobilní internet, neomezené volání 
a nabídky VoIP operátorů.

 102 Průvodce Chipu po CPU a GPU
Aktuální přehled trhu: Nejlepší základní stavební kameny 
pro PC i notebooky.

Hudební zážitek 
do každé místnosti
Reproduktorové soustavy a zvukové 
systémy pro každý byt.

Strana 62

Lidé ze skla
(Ne)dobrovolné po-
skytování osobních 
dat je už naší každo-
denní praxí.

Strana 32

Trendy 
roku 2016

Jak a kam se 
bude letos otáčet 

digitální svět.

Strana 8

Tablety
Levné mohou být záro-
veň i dostatečně kvalitní, 
jak ukazuje náš test.

Strana 58

TRENDY
 8 Technické výhledy na rok 2016

RAM a SSD se spojí v nové superpaměti, vrátí se véčkové 
mobily, odstartuje gigabitový mobilní internet a ještě mno-
ho dalšího.

 20  Mapy Chipu: Život ve stínu 
  Křemíkového údolí
Apple, Google, Facebook a mnoho ostatních sídlí v nevelké 
oblasti poblíž San Franciska. Jak a kde ale žijí lidé působící 
ve věhlasných IT firmách v Silicon Valley?

 22 Výlet do herní minulosti
Unikátní muzeum nabídne možnost setkat se staršími 
příbuznými současných počítačů – s herními automaty 
a simulátory.

 26 Novinky: Bezpečnost
Děravé domácí Wi-Fi routery | Jednoduchá manipulace 
polohy telefonu | Firmy čelí útokům na Facebooku.

 30 Jak chytrý bude Facebook
Už v blízké budoucnosti by se naším průvodcem po největší 
sociální síti světa měl stát chytrý virtuální pomocník s umě-
lým intelektem, řízený neuronovou sítí.

 32 Lidé ze skla
Sledování a sběr osobních dat se čím dál více stávají běžnou 
realitou a zahrnují i velmi citlivé údaje. Experti ujišťují, že 
vše bude bezpečné.

 38 Zablokovaný internet
Internetová reklama je motor, který pohání většinu webů, 
ale otravuje uživatele a brzdí surfování. Je tu souboj mezi 
reklamními společnostmi a nástroji na blokování reklamy. 
Kdo vyhraje? 

 42 Lepší vědět: Twitter
Jako sociální síť stojí služba krátkých textových sdělení 
ve stínu Facebooku. Jako stroj na novinky je ale Twitter 
naprosto nepřekonatelný.

 44 Co zvládne do pěti let každé auto
Laserové světlomety, parkování pomocí mobilní aplikace, 
funkce autonomního řízení – podobná luxusní výbava bude 
brzy v každém novém voze.
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Premium-Tablets
für wenig Geld

Preiswerte Tablets, die keine Billig-Technik verbauen? Gibt es. Wir
stellen Schnäppchen vor, deren Display, CPU und Akku erstklassig sind

VonMarkus Mandau

A
uspacken, anmelden, loslegen – Tablets haben sich als
reife Geräteklasse ohne Macken und Kinderkrankhei-
ten etabliert. Die Zeiten sind längst vorbei, als einem zu
dem Thema nur Apples teure iPads eingefallen sind.
Heute können potenzielle Käufer preisbewusst ent-

scheiden, ohne Abstriche bei den Funktionen machen zu müssen.
Tablet-Schnäppchen locken in allen Größen und Formen mit unge-
wöhnlichen Features, wie zum Beispiel einer 3D-Kamera, oder sie
haben sich auf einen leistungsstarken Akku spezialisiert, dessen La-
dung einen Tag Websurfen durchhält. Wir haben Qualitätstablets bis
zu einem Preislimit von 350 Euro ins Testlabor geholt, die insgesamt

oder in wichtigen Teilkategorien mit teuren Spitzenmodellen wie
dem iPad Air 2 konkurrieren, das deutlich mehr als 500 Euro kostet.
In der Vergleichstabelle finden Sie die Eigenschaften, die jedes der
getesteten Tablets zu einer Empfehlung machen.

Gerätemit ungewöhnlichen Fähigkeiten
Sucht man das beste Tablet unter 350 Euro, gibt es zwei Strategien:
Entweder greift man zu einem Top-Tablet und macht Abstriche bei
der Ausstattung. Bei Apple bedeutet das, sich auf 16 GByte Speicher
zu beschränken und eine Generation zum iPad Air und iPad mini 3
zurückzugehen. Dabei verzichtet man auf etwas mehr Performance FO
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TECHNIKA
 104 Tipy pro rychlejší surfování

Prohlížení webových stránek je pomalé, i když máte rychlý 
počítač a dobré připojení? O vyšší tempo se postarají naše 
praktické tipy.

 108 Energetická úspora procesorů Skylake
Nové technologie dělají z procesorů Skylake zvláště úspor-
né součásti – především při provozování s Windows 10.

 110 Nové funkce pro váš hardware
Vylepšete zdarma svoje zařízení: instalujte si aktualizace 
firmwaru a užívejte si vyššího výkonu, lepšího zabezpečení 
a nových funkcí.

 114 Časová osa: ICQ
Matka všech messengerů bojuje po téměř dvaceti letech 
od svého založení o holé přežití.

 116 Analýza pádů a bootování
Padají vám Windows a vy nevíte proč? Prozradíme vám, 
jak lze snadno zjistit viníka a rychle s ním zatočit. Postupy 
krok za krokem.

 120 Odhalte a odstraňte největší žrouty energie
Možná se také trápíte s příliš vysokými účty za elektřinu. 
S naší pomocí systematicky vyhledáte největší viníky – 
a omezíte jim spotřebu.

 124  Tipy & triky: Windows, O�  ce, foto, 
smartphony a tablety
Jak si vylepšit operační systém – jednoduché i profesionální 
tipy na chytrý software a bezproblémový hardware, tipy vzta-
hující se k mobilním zařízením i programům na Chip DVD.

Stálé rubriky 
 3 Editorial 
 4  Obsah
 50  To nejlepší z Chip DVD

 56  Freeware měsíce
 144  Tiráž
 146  Příště

Rychlostní 
tipy
Jak se i váš 
prohlížeč stane 
rychlejším.

Strana 104

Nové funkce 
pro váš hardware
Nový firmware probudí 
mnohý přístroj k životu.

Strana 110 Vyberte si svůj Chip

Chip je možné číst v tištěné podobě nebo na libovolných 
smartphonech, tabletech a počítačích. 
Více na www.chip.cz/digital.

Plné verze pro časopis Chip 
Nejlepší plné verze s návody a programy ke článkům 
najdete na Chip DVD. Digitální časopis nabízí možnost 
stažení programů on-line.  Strana 50

PowerArchiver 2015  KOMPRESE A ŠIFROVÁNÍ DAT
Šifrované komprese ZIP, RAR a 7z mají svůj význam i v době 
rychlého internetu. Mohou se hodit při odesílání citlivých dat 
e-mailem nebo jejich nahrávání do cloudových úložišť.

Advanced SystemCare 9 Pro  ZRYCHLETE XP I 10 
Kompletní sada funkcí a nástrojů pro správu, údržbu, čištění 
a optimalizaci operačního systému a pro kontrolu zabezpečení 
počítače. Odstraní spyware a ohlídá i síťový provoz.

FoneCopy  ANDROID I IPHONE 
Telefony měníme každé dva roky. Prostřednic-
tvím programu FoneCopy pro Windows lze mezi 
smartphony na platformě Android a iOS snadno 
přenášet kontakty, fotografie a videa.

Password Manager 16  BEZPEČNÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ 
Správce hesel bezpečně ukládá přihlašovací údaje, čísla kredit-
ních karet a další citlivé informace, pomáhá s tvorbou silných 
hesel a vyplňováním internetových formulářů.

Photo Calendar Creator 7  OSOBNÍ FOTODÁREK 
Pokud chcete udělat sobě nebo svým známým radost, zkuste 
vytvořit profesionálně vyhlížející kalendář se svými fotografie-
mi. Pomůže vám Creator s instantními šablonami.

CCleaner Cloud  VZDÁLENÝ TUNING 
Cloudová varianta oblíbené čisticí aplikace CCleaner umožňuje 
na dálku spravovat počítače v domácí síti – sledovat procesy 
a využití RAM, čistit disky i registr.
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CHIP DVD Obsah S E Z N A M  P R O G R A M Ů
V   C H I P U  0 2 / 2 0 1 6

Virtuální Windows 10

Systém na zkoušku

PLNÉ VERZE
D PowerArchiver 2015
D Adv SystemCare 9 Pro
D FoneCopy
D Password Manager 16
D PowerDirector 13
D Photo Calendar Creator 7
D Auto Backup Manager
D Driver Magician 4.8
D Movie Saver 4
D AVG Internet Security
Win10 PrivacyFix
iMyfone Umate
Steganos Safe 15
ActivePresenter 5.5
SafeDNS 2 Home
UnInstaller 5
freeTunes 4
Hard Disk Sentinel 4.6

TESTY A PRAXE
D ZenMate VPN  s136
D CCleaner Cloud  s132
D Avira Free Antivirus
Virtuální Windows 10  s128
D Freeware  s56
AquaSnap 1.16
Razer Cortex 6.4
Iperius Backup Free 4.4
LockHunter 3.1
Driver Booster Free 3.1
7+ Taskbar Tweaker 5.0
Zero Install 2.9.6
Skype Auto Recorder 1.3.8
10AppsManager
360 Total Security 8.0
Sumatra PDF 3.1.1
Krátké testy  s79
MOBILedit 8.1
Panda Internet Security 2016
PdfEditor 2.0
Start Menu X 5.72
O&O Defrag Pro 19
D PGP  s82
Enigmail 1.8.2
Thunderbird 38.5.0

SOFTWARE
DVDFab Passkey 8
HandBrake 0.10
PDFCreator 2.2
PDFsam 3.0
SumatraPDF 3.1
Streamování multimédií
Kodi 15.2
Plex Media Server 0.9
Serviio 1.5.2
Zálohování dat
Allway Sync 15.3
Disk2vhd 2.1
Macrium Reflect 6.1
MEGAsync 2.5.3
SpiderOakONE 6.1
Slunečnice
AkelPad 4.9.7
Combofix 15
CreateTree 1.0
Eclipse 4.5.1
Excel Repair Toolbox 3.0
Free Alarm Clock 4.0
IceCream Split&Merge 3
Download Manager 6.25
J. River MEDIA CENTER
Lookeen Desktop Search
Vizitka V.15
Slevy sw.cz
Položky označené D  jsou také součástí digitální 
edice Chipu a jsou do konce března 2016 ke stažení 
on-line, více informací najdete na s55. 

Možná se ptáte, proč by si někdo instaloval časově omeze-
nou verzi Windows XP, 7 či snad Vista. Důvodů se ale najde 
celá řada. Starší Windows se mohou hodit především po úče-
ly testování webových stránek a aplikací, případně pokud po-
třebujete jednorázově spustit nějaký starší program. Také si 
snadno můžete otestovat nová Windows 10, abyste věděli, 
jestli vám nejnovější operační systém Microsoftu bude vyho-
vovat a  zda vaše programy na něm budou běžet. Na Chip 
DVD je připraven obraz Windows 10, který můžete použít do 
virtuálního počítače v libovolné verzi Windows, v Linuxu nebo 
OS X. Více na s128.

To nejlepší z Chip DVD
Martin Kučera

Díky nákupům počítačů na konci roku do-
sáhla Windows 10 konečně hranice 10 % 

a předehnala Windows XP. Nicméně počíta-
čům stále jasně kralují Windows 7 s 55 %. 
Pokud patříte mezi ty, kdo nová Windows 
ještě nevyzkoušeli, přináší Microsoft další 
možnost snadného otestování – obraz sys-
tému, který se bez instalace spustí ve vir-
tuálním počítači. Údržbáři určitě přivítají 
nástroj Advanced SystemCare 9 Pro pro 
všestranný tuning počítače a Driver Magi-
cian pro správu driverů hardwaru. Ke zvý-

šení zabezpečení můžete použít Password 
Manager a  ZenMate VPN. Potřebujete-li 
sestříhat video, sáhněte po PowerDirectoru, 
a pokud raději pracujete s fotografiemi, tak 
po Photo Calendar Creatoru. 

Aplikace FoneCopy je výjimečný ná-
stroj na přenos kontaktů a dat mezi tele-
fony. Pokud posíláte velké soubory e-mai-
lem nebo si je s přáteli vyměňujete přes 
webové služby, oceníte PowerArchiver 
pro práci s komprimovanými archivy.    
 martin.kucera@chip.cz
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Bezpečná data. Chip DVD byl před odesláním do výroby pro-
věřen osmi antivirovými programy. Podezdřelé soubory do-
poručujeme skenovat pomocí serveru www.virustotal.com. 
Poškozené nebo nečitelné DVD vyměňujeme obratem poš-
tou na základě žádosti zaslané na reklamacedvd@chip.cz. 

Plná verze AVG Internet Security 2015 Chip přináší komplexní 
zabezpečení počítače před škodlivým softwarem, poštovním 

spamem a útoky z internetu. Funkčnost programu 
se již několik let měsíčně prodlužuje pomocí malé 
časové utility, která je vždy k dispozici na Chip DVD 
nebo ke stažení on-line pro digitální edici Chipu.

PowerArchiver

Šifrování a komprese dat
Komprese souborů má svůj význam i v do-
bě vysokorychlostního internetu. Jednak 
se se soubory ve formátech jako ZIP, RAR, 

7z a mnoha dalších setkáte na různých sta-
hovacích serverech, jednak se vám bude 
PowerArchiver 2015 hodit třeba při odesílá-
ní souborů e-mailem nebo jejich nahrávání 
do cloudových úložišť – ne nutně kvůli 
zmenšení jejich velikosti, ale především 
kvůli možnosti ochrany jejich obsahu šifro-
váním. PowerArchiver 2015 podporuje ně-
kolik desítek různých formátů souborů, 
z  nichž většinu umí vytvářet i  rozbalovat 
a  některé, jako je například proprietární 
formát RAR, pouze otevírat a rozbalit. 

Důležitá je také podpora formátu ISO, 
do kterého se ukládají celé obrazy CD či DVD. 

Různé formáty komprimovaných soubo-
rů lze navzájem konvertovat, nové archi-
vy můžete vytvářet jako samostatně 
spustitelné a  ZIP archivy lze dělit na 
menší části.

Časově neomezená plná verze v  ceně 
550 korun bez možnosti updatu a technické 
podpory. Registrace on-line. Určeno pro 
Windows XP a vyšší.

REGISTRACE: Spusťte formulář 
www.powerarchiver.com/l/chip16 
a vložte do něj svůj e-mail a PowerAr-
chiver kód, který najdete na v tomto 
časopise na straně 3. Obratem vám 
dorazí e-mail s vaší licencí. Instalační 
data a další instrukce k registraci na-
jdete na Chip DVD. Majitelé digitální-
ho Chipu najdou svůj PowerArchiver 
kód v e-mailu pro stažení balíčků se 
softwarem (info na s55).

Posíláte velké soubory e-mailem, nebo 
si je s přáteli vyměňujete přes webové 
služby? Pak oceníte výkonnou aplikaci 
pro práci s komprimovanými archivy.

se se soubory ve formátech jako ZIP, RAR, 

Advanced SystemCare 9 Pro

Zrychlete Windows XP i 10
Komplexní sada nástrojů od společnosti 
IObit patří mezi nejlepší programy pro očis-
tu a  vyladění operačního systému a  pro 
optimalizaci počítače. Advanced System-

Care 9 Pro kromě jiného umí automaticky 
odstranit nežádoucí spyware, vyčistit re-
gistr Windows, odstranit stopy po surfová-
ní na internetu a po další činnosti na počí-
tači, smazat nepotřebné dočasné soubory 
a  optimalizovat umístění dat na pevných 
discích (defragmentovat). Pomocí dalších 
nástrojů můžete provést důkladnou odin-
stalaci programů, sledovat síťový provoz 
a optimalizovat nastavení připojení k inter-
netu, analyzovat a opravovat data na pev-
ných discích, obnovit omylem smazaná 
data, nebo naopak důvěrná data z počítače 
bezpečně smazat. Program nabízí i  další 

praktické bezpečností nástroje, které po-
skytují ochranu před útoky hackerů a před 
nebezpečnými internetovými stránkami. 

Předplatné plné verze do konce roku 
2016 v ceně 450 korun bez možnosti updatu 
a  technické podpory. Registrace on-line. 
Určeno pro Windows XP a vyšší.

Karta »Toolbox« obsahuje kompletní 
sadu důležitých nástrojů. Kromě jiného 
zde najdete i praktický nástroj na vy-
hledání duplicitních souborů »Cloned 
Files Scanner« nebo velkých souborů 
»Large Files Finder«, které možná 
zbytečně zabírají místo na disku.

Pokud se váš počítač unaví a začne 
zpomalovat, stačí ho podrobit omlazo-
vací očistné terapii pomocí programu 
Advanced SystemCare. Ten nabídne jak 
nástroje vhodné pro začátečníky, tak 
nástroje pro zkušené specialisty.
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Steganos Password Manager

Bezpečný správce hesel
Při registracích na internetu je nutné použí-
vat silná hesla, která se ale těžko pamatují. 
Steganos Password Manager 16 si je bude 
pamatovat za vás. Program bezpečně uklá-
dá hesla, přihlašovací údaje, čísla kreditních 
karet a další citlivé informace, které můžete 
třídit do kategorií a snadno v nich vyhledá-
vat. Připraven je navíc i generátor hesel na 

základě požadavků uživatele (délka a použité 
znaky) a plovoucí okno pro pohodlné vkládá-
ní hesel do přihlašovacích formulářů na inter-
netových stránkách. Používání správce hesel 
se vám dozajista vyplatí, jen si dobře ohlídej-
te hlavní heslo k vašemu trezoru. Následky 
jeho ztráty by mohly být opravdu rozsáhlé. 
Do trezoru s hesly si můžete ukládat rovněž 
odkazy na vaše oblíbené internetové strán-
ky, u kterých nechcete, aby je viděli ostatní 
uživatelé vašeho počítače. Namísto v  inter-
netovém prohlížeči najdete seznam svých 
oblíbených stránek pod nabídkou »Private 
Favorites«. Vybraný odkaz snadno otevřete 
v internetovém prohlížeči kliknutím na tlačít-
ko s obrázkem zeměkoule.
Licence pro Chip: Časově neomezená plná 
verze v ceně 300 korun bez možnosti updatu 
a  technické podpory. Registrace on-line. 
Určeno pro Windows, Android a iOS.

Pro rychlé vkládání přihlašovacích 
jmen a hesel na webových stránkách 
využívá Steganos Password Manager 
plovoucí okno s tlačítky pro otevření 
internetové adresy v prohlížeči 
a snadné přetažení jména a hesla 
myší do příslušných políček přihlašo-
vacích formulářů.

Při prvním spuštění si Steganos 
Password Manager vyžádá vytvoření 
nového hlavního hesla. Toto hlavní 
heslo, k jehož vytvoření lze využít 
i vestavěný generátor hesel, může 
být uloženo i na USB flash disku 
nebo jej může reprezentovat sekven-
ce obrázků.

Netrapte se, pokud patříte mezi ty, kdo 
nedokážou nosit v hlavě všechna inter-
netová hesla. Použijte Password Manager 
a pamatujte si jen jediné.

PowerDirector 13

Snadné vylepšení videa
Videoeditor PowerDirector 13 zvládne se-
stříhat a upravit videa z digitální kamery 
či smartphonu nebo třeba videoklipy sta-
žené z  internetu. Prostředí programu Po-
werDirector je podobné, jako známe 
z  běžných videoeditorů. Přehledně vás 

provede celým procesem od pořízení vi-
deoklipů přes jejich úpravy na časové ose 
až po uložení finálního videa ve zvoleném 
formátu. Na časovou osu vznikajícího fil-
mu lze vedle videoklipů zařadit i fotogra-
fie, zvuky, namluvený komentář nebo ti-
tulky. S  kreativní tvorbou vám pomohou 
připravené efekty i nástroje na vylepšení 
a úpravy obrazu videa. K dispozici jsou ta-
ké automatické funkce, použitelné pro 
rychlou tvorbu krátkých filmů nebo efekt-
ních prezentací fotografií. Hotový film lze 
uložit do standardních formátů nebo rov-
nou nahrát na servery YouTube či Face-
book. PowerDirector nabízí řešení také 
pro uživatele, kteří nechtějí trávit čas pre-
cizním laděním jednotlivých klipů a zábě-
rů. Automatické funkce pro úpravu videa 

jsou připraveny pod tlačítkem s  kouzel-
nickou hůlkou.
Licence pro Chip: Časově neomezená plná 
verze v ceně 800 korun bez možnosti updatu 
a  technické podpory. Registrace on-line. 
Určeno pro Windows XP a vyšší.

Potřebujete upravit video, ale nechcete 
si kvůli tomu pořizovat drahý a složitý 
program? Použijte PowerDirector s řadou 
automatických funkcí.

Kliknutím na tlačítko »Edit« přepne-
te program PowerDirector do režimu 
úprav videa na časové ose. PowerDi-
rector přitom nabízí hned čtyři stopy 
pro vkládání obrazu a zvuku a k tomu 
i stopy pro obrazové efekty, titulky, 
komentář namluvený do mikrofonu 
i zvukový podkres.
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FoneCopy – Phone Transfer

Android i iPhone bez hranic
Jestliže z  nějakého důvodu, typicky kvůli 
bezpečnosti a  ochraně soukromí, nepouží-
váte pro synchronizování obsa-
hu svého smartphonu cloudo-
vé služby Googlu či Applu, 
představuje pro vás výměna 
telefonu poměrně zásadní pro-
blém. Budete totiž potřebovat 
přenést veškeré kontakty 
a další důležitý obsah – typicky 
fotografie, videa či hudbu – ze 
starého smartphonu do nové-
ho zařízení. Tvůrci programu 
FoneCopy – Phone Transfer 

přesně na tento problém pamatovali a při-
pravili svoji aplikaci nejen na přenos dat 

mezi smartphony se stejným 
operačním systémem, ale do-
konce i na migraci z Androidu 
do iOS či naopak. Stačí oba 
smartphony připojit USB ka-

belem k počítači, označit obsah k přenosu 
a kliknout na jediné tlačítko.
Licence pro Chip: Časově neomezená plná 
verze v ceně 500 korun bez možnosti updatu 
a  technické podpory. Registrace on-line. 
Určeno pro Windows XP a vyšší.

Důležité je, aby aplikace FoneCopy 
správně detekovala oba telefony a pře-
devším i směr přenosu dat (pro jeho 
změnu použijte tlačítko »Switch«). 
Pak už můžete zvolit obsah k přenosu 
(kontakty, fotografie a multimediální 
soubory) a tlačítkem »Start to copy« 
zahájit jeho kopírování.

Měníte svůj androidový te-
lefon za iPhone či naopak? 
Pak budete potřebovat 
mezi smartphony přenést 
kontakty a důležitý obsah.

Avira Free Antivirus

Náhrada Defenderu
Používat počítač připojený k internetu bez 
antivirové ochrany je riziko, které se určitě 
nevyplatí podstupovat. Zvlášť když za kva-
litní antivir nemusíte zaplatit 
ani korunu. Windows Defen-
der, antivir integrovaný ve Win-
dows, pravidelně propadá 
v testech spolehlivosti. Pro lep-
ší zabezpečení si instalujte Avi-
ru. Tento program je nejen 
dobře ovladatelný a nenáročný 
na systémové zdroje, ale také 
vysoce spolehlivý. Ihned po své 
instalaci začne Avira Free Anti-
virus pracovat na pozadí ope-

račního systému a  chránit počítač před 
škodlivými programy. Aktualizace databáze 
virů a dalších škodlivin probíhá automaticky 

a  samozřejmě si můžete na-
stavit i  vlastní plán pravidel-
ných testů celého obsahu počí-
tače nebo vybraných složek. 

Avira Free Antivirus lze používat zdarma 
a bez jakýchkoli omezení a registrace.

Driver Magician 4.8

Ovladače hardwaru
S  novou instalací čistých Windows nebo 
s updatem mnohdy přichází problém s ovla-
dači hardwaru. Samotný systém jich velké 
množství najde, ale pak se čas-
to objeví problémy s  dostup-
ností méně známých zařízení 
a  periferií, pro které je nutné 
vyhledat ovladače na internetu 
manuálně. V této chvíli nastu-
puje Driver Magician. Prohledá 
váš počítač a ukáže vám, které 
ovladače nejsou nainstalová-
ny, popřípadě které jsou staré 
a  je doporučeno je updatovat. 
Driver Magician nabízí také 

odinstalování driverů. Tuto možnost, pří-
stupnou v záložce »Uninstall Drivers«, však 
doporučujeme pouze zkušenějším uživate-

lům, protože jsou zde i systé-
mové drivery, které mohou při 
nesprávné manipulaci způso-
bit nefunkčnost počítače.

Licence pro Chip: Časově neomezená plná 
verze v ceně 850 korun bez možnosti updatu 
a  technické podpory. Registrace on-line. 
Určeno pro Windows XP a vyšší.

Předvolby antiviru najdete pod nabíd-
kou »Extras | Configuration«. Můžete 
si například určit, jaké typy souborů 
má Avira Free Antivirus kontrolovat 
a jak často si má stahovat aktualizace. 
V nastaveních firewallu lze určit pravi-
dla komunikace v soukromých a veřej-
ných sítích.

Driver Magician nezálohuje jen běžné 
drivery, ale klade důraz i na interní 
systémové ovladače. Uživatel má 
možnost vybrat si individuální polož-
ky a lokaci, kam se zálohy provedou.

Nespoléhejte se na Windows 
Defender, antivir integrova-
ný ve Windows. Je to pro-
padák. Pro lepší zabezpe-
čení si instalujte Avira Free 
Antivirus.

Pomocí jednoho programu 
máte možnost ovládat 
kompletní správu ovladačů 
ve vašem počítači. Zvládne-
te i jejich bezpečnou odin-
stalaci či zálohu.

ností méně známých zařízení 
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Photo Calendar Creator 7

Osobní fotodárek
Photo Calendar Creator je aplikace pro jed-
noduchou tvorbu různých druhů kalendářů 
se širokými možnostmi personifikace pro 
jakýkoli rok nebo měsíc. Samotná tvorba je 
velmi snadná, díky přednastaveným sty-
lům lze nový kalendář vytvořit už pomocí 
několika kliknutí. Největší síla programu 

ale spočívá v  možnosti detailní úpravy 
vlastního vzhledu výsledného kalendáře. 
Každý výtvor se ukládá jako samostatný 
projekt, který lze začít vybráním jednoho 
z typu profilů dle časového uspořádání. Dále 
lze vybrat jedno z přednastavených témat, 
ze kterého budete vycházet a které lze dále 
personifikovat. V kalendáři je možné si ma-
nuálně přizpůsobit svátky (české svátky ne-
jsou zahrnuty) a nastavit jejich zvýraznění, 
stejné zvýraznění je dále možné aplikovat 
i  na sobotu a  neděli. Jednotlivé kalendáře 
lze upravit nejen funkčně, ale i esteticky, na 
pozadí je možné přidat vlastní obrázky či 
koláže, měnit druh textu i jeho obsah a vy-
bírat z nabídky klipartů. Na Chip DVD je při-
pravena i sleva na aktuální verzi programu 
Photo Calendar Creator 9.

Licence pro Chip: Časově neomezená plná 
verze v ceně 550 korun bez možnosti updatu 
a  technické podpory. Registrace on-line. 
Určeno pro Windows XP a vyšší.

V hlavním okně programu lze kalendář 
editovat přímo v jeho náhledu. Jednot-
livé vrstvy lze mezi sebou přesouvat 
a měnit jejich pořadí zobrazení. Pokud 
si přejete aplikovat stejné změny i na 
další stránku kalendáře, je tak možné 
učinit pomocí funkce duplikace s mož-
ností posunu měsíce.

Prostřednictvím programu Photo Calen-
dar Creator si každý může vytvořit pa-
rádní nástěnný plánovač s rodinnými 
fotografiemi – i bez znalostí grafického 
designu.

Auto Data Backup Manager

Jistota je jistota
Zálohovací aplikace Auto Data Backup Man-
ager je jednoduchý nástroj na pravidelné 
kopírování důležitých souborů na záložní 
disky. V  této zálohovací aplikaci si můžete 
velmi snadno nakonfigurovat neomezený 
počet zálohovacích úloh, které budou auto-
maticky spouštěny v zadaných časových in-

tervalech. Nastavení je velmi snadné: Stačí 
nejdříve zvolit soubory či celé složky k zálo-
hování a  následně i  umístění zálohy. Pro 
ukládání zálohy lze využít lokální i  síťové 
disky. Zálohovat lze celý obsah složek, vy-
brané soubory nebo soubory automaticky 
tříděné na základě nastaveného filtru. Zálo-
hovat takto můžete například jen všechny 
fotografie (soubory .JPG). Zálohování může 
probíhat jednorázově (při spuštění uživate-
lem), nebo v pravidelných intervalech v urče-
ný den či hodinu. Pro různé složky či různé 
typy souborů lze vytvořit různé, nezávisle na 
sobě spouštěné zálohovací úlohy s  různou 
periodicitou nebo obsahem záloh.
Licence pro Chip: Časově neomezená plná 
verze v ceně 800 korun bez možnosti updatu 
a  technické podpory. Registrace on-line. 
Určeno pro Windows XP a vyšší.

Při vytváření zálohovacích úloh v Auto 
Data Backup Manageru se můžete 
rozhodnout mezi kopírováním celého 
obsahu složek nebo jednotlivých sou-
borů. Filtr souborů (»Specific File 
Type«) umí ze zvolené složky vybrat 
například jen fotografie.

Zálohovacích úloh lze v programu Auto 
Data Backup Manager vytvořit neome-
zený počet. V případě potřeby je lze 
kdykoli deaktivovat (»Deactivate«), 
nebo naopak okamžitě spustit (»Start 
Backup Immediately«) – bez ohledu na 
nastavený harmonogram zálohování.

54 02/2016

Nechcete kvůli havárii disku nebo vlastní 
neopatrnosti přijít o fotografie, videa 
a důležité dokumenty? Pak si nastavte 
jejich pravidelné zálohování.

Při tvorbě kalendáře lze vycházet z již 
vytvořených profilů, které jsou seřa-
zeny dle typů kalendářů, svislé nebo 
vodorovné orientace a vzhledových 
schémat. Výsledný vzhled lze ale plně 
personifikovat a takto upravenou ša-
blonu lze uložit pro pozdější použití.
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Chip je možné číst v digitální podobě na 
smartphonech, tabletech a počítačích. 
Tato verze nabízí možnost on-line sta-
žení plných verzí s popisy a doprovod-
ného softwaru k článkům. To umožňuje 
použít programy i u počítačů bez DVD 
mechanik. Seznam balíčků dat ke staže-
ní najdete na s50 (označeny D ). 

Do registračního rámečku vpravo zadejte 
svůj e-mail a odešlete jej (musíte být 
připojeni k internetu). Obratem vám do 

schránky dorazí zpráva s informacemi 
a odkazy ke stažení dat. Funkčnost této 
nabídky je zaručena minimálně do konce 
března 2016. Technické dotazy zasílejte 
na martin.kucera@chip.cz. 

Čtenáři v systému Alza Media nemají 
možnost vkládat svou adresu do rámečku 
níže. Zpráva je jim automaticky zaslána 
po nákupu Chipu na jejich registrační 
e-mail v systému Alza. Nedostupnost 
zprávy je nutné řešit u technické podpory 
Alza na tel.: 225 340 111 nebo www.alza.cz.

Plné verze on-lineInformace pro čtenáře
digitálního Chipu 02/2016

ZenMate VPN Premium

Anonymní internet
Aplikace ZenMate VPN slouží k  zašifrování 
internetové komunikace a  jejímu přesměro-
vání přes anonymní servery, což znemožní 
identifikaci umístění počítače. Program lze 
instalovat do počítače s operačním systé-
mem Windows či OS X nebo 
jako doplněk internetových pro-
hlížečů Chrome, Opera či Firefox. 
K dispozici jsou navíc i verze ap-
likace pro smartphony a tablety 
s Androidem a iOS. Rozdíl mezi 
samostatnou aplikací a instalací 
doplňku ZenMate VPN pro 
internetový prohlížeč spočívá 
v  tom, že aplikace směruje 
provoz všech používaných pro-
gramů přes anonymní servery, 

zatímco doplněk prohlížeče pracuje pouze 
při procházení internetu prostřednictvím 
Chromu, Firefoxu či Opery. Více na s136.
Licence pro Chip: Tříměsíční přístup do 
služby ZenMate VPN v  ceně 200 korun, 

který je shodný s  licencí Pre-
mium, včetně možnosti upda-
tu a technické podpory.

U lokálně omezených služeb, jako jsou 
například streamovací služby Hulu či 
Pandora, lze snadno zaměnit umístění 
počítače do Spojených států, abyste 
k nim získali přístup.

Nemusíte být paranoikem, 
aby vám vadilo, že váš 
pohyb na internetu může 
kdokoliv šikovnější sledo-
vat, zvláště ve veřejné 
Wi-Fi síti. Používejte 
ZenMate!

CCleaner Cloud

Vzdálený tuning
Cloudová varianta oblíbené čisticí aplikace 
CCleaner umožňuje na dálku spravovat 
počítače. CCleaner Cloud umí v  prostředí 
internetového prohlížeče zobrazovat zá-
kladní informace o  sledova-
ných počítačích (operační sys-
tém, procesor, RAM) a  sledo-
vat jejich výkon, využití RAM, 
CPU, síťového připojení i běží-
cí procesy. Na dálku lze rov-
něž zjistit stav zaplnění pev-
ného disku počítače, sledovat 
různé události (zapnutí a  vy-
pnutí počítače, přihlášení uži-
vatele, instalace softwaru, 
aktualizace Windows, dochá-

zející kapacitu disku a mnoho dalšího), vy-
čistit registr Windows, odstranit zbytečná 
data z  pevného disku a  smazat historii 
surfování na internetu. Službu CCleaner 

Cloud lze bezplatně využívat 
až na třech počítačích, ze kte-
rých můžete denně obdržet 

nejvýše 100 zpráv, které jsou archivovány 
po dobu dvou měsíců. Více na s132.

V prostředí webového prohlížeče bu-
dete mít k dispozici přehled o využití 
hardwarových zdrojů počítače a pod 
nabídkou »Events« i o důležitých 
událostech (včetně přihlašování uži-
vatelů, instalace aplikací a aktuali-
zací Windows).

Máte doma nebo u příbuz-
ných více počítačů a málo 
času je osobně opravovat? 
CCleaner Cloud nabízí oblí-
bené nástroje na vzdále-
nou správu PC s Windows 
přes prohlížeč.

samostatnou aplikací a instalací 
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Speciální nabídka
Předplatné Chipu

s hudbou

a) tel.: 225 985 225 (pondělí-pátek: 8-18 hod.)
b) internetová adresa: www.chip.cz/nakup
c) e-mail: chip@send.cz

Nabídka dárků 
platí pouze 
pro nové předplatitele 
a do vyčerpání zásob. 

Předplatné objednávejte:

12× ČASOPIS CHIP 
12× DVD 8 GB

Přenosný bezdrátový reproduktor 
JBL GO 
Dárek v hodnotě 890 Kč
JBL GO je plně vybavený přenosný reproduktor s úžasným 
zvukem. Renomovaný výrobce JBL zvolil řešení repro-
duktoru all-in-one.  JBL GO sdílí hudbu přes Bluetooth ze 
smartphonů a tabletů, je napájený nabíjecí baterií s časem 
přehrávání až 5 hodin (doba nabíjení je cca 1,5 hodiny). 
Je vybavený taktéž užitečným mikrofonem s potlačením 
šumu, což vám umožní přijímat hovory bez vypnutí repro-
duktoru. Neznepokojujte se, pokud nemáte Bluetooth, 
připojte audio kabel k reproduktoru a vychutnejte si vaši 
hudbu stejně.

Sluchátka AKG Y20U  
Dárek v hodnotě 890 Kč
Vedle známé kva-
lity zvuku, kterou 
očekáváte od AKG 
8mm měničů, Y20 
přinášejí několik 
dalších překvapení. Jejich 
integrovaný, univerzální dálko-
vý ovladač vám poskytuje volnost 
při ovládání vaší hudby s lehkostí. 
Také vám umožňují odpovědět na 
telefonní hovory při poslechu hudby. 
Kompatibilní s téměř jakýmkoliv 
přenosným audio zařízením mají 
AKG Y20 nakloněné a měkké špičky 
sluchátek, tři velikosti silikonových 
náušníků (S, M, L), které pasují 
pohodlně do jakéhokoliv ucha. 
Samozřejmostí je kvalita zvuku 
a dlouhá životnost, kterou doplňuje 
jejich lehký polykarbonátový design 
pěkně doplněn moderním 
barevným provedením.

Roční předplatné 
tištěného Chipu 

+ Dárek dle vlastního výběru

Roční předplatné 
kombinovaného Chipu 
12× ČASOPIS CHIP 
12× DVD 8 GB
12× DIGITÁLNÍ ČASOPIS 
        AŽ PRO 3 ZAŘÍZENÍ

ZAPLATÍTE
1 344 Kč 
A UŠETŘÍTE 816 Kč 

ZAPLATÍTE
1 500 Kč 

A UŠETŘÍTE 1 821 Kč 

Nam eturepedis accum 
sinumquo ium qui dest, 
sandenecat. Nam eturepedis 
accum sinumquo ium qui dest, 
sandenecat. Nam eturepedis 

accum sinumquo ium qui dest, sandenecat. 
Nam eturepedis accum sinumquo ium qui dest, 
sandenecat. Nam eturepedis accum sinumquo 
ium qui dest, sandenecat. 

Nam eturepedis accum sinumquo ium qui dest, 
sandenecat. Nam eturepedis accum sinumquo 
ium qui dest, sandenecat. Nam eturepedis 
accum sinumquo ium qui dest, sandenecat. 
dest, sandenecat.

Časopis Chip

Nam eturepedis accum 
sinumquo ium qui dest, 
sandenecat. Nam eturepedis 
accum sinumquo ium qui dest, 
sandenecat. Nam eturepedis 

accum sinumquo ium qui dest, sandenecat. 
Nam eturepedis accum sinumquo ium qui dest, 
sandenecat. Nam eturepedis accum sinumquo 
ium qui dest, sandenecat. 

Nam eturepedis accum sinumquo ium qui dest, 
sandenecat. Nam eturepedis accum sinumquo 
ium qui dest, sandenecat. Nam eturepedis 
accum sinumquo ium qui dest, sandenecat. 
dest, sandenecat.

Časopis Chip

Při objednávce 
sluchátek AKG 
Y20U uveďte 
velikost 
náušníků do 
poznámky 
v objednávce.
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Vše, co potřebujete vědět 
o nových Windows

Windows 10: 
Kompletní průvodce

SPECIÁL

Objednávejte také 
na stránkách www.send.cz 

(poštovné a balné hradí vydavatel).

V digitální podobě 
dostupné na 
www.chip.cz/nakup

Instalace | Nastavení | Aplikace | Hardware

SPECIÁL

Windows 10
S DVD PŘÍLOHOU

Kompletní průvodce

Cena: 149,99 Kč/ 5,99 € 
(Cena v € platí jen v SR.)  

Nový systém 
zdarma
Kdo všechno má nárok  
na Windows 10 zdarma

Zvládne váš počítač 
Windows 10?
Krok za krokem: Jak funguje  
upgrade na starším PC

Univerzální  
aplikace
Výběr nejlepších aplikací  
z obchodu Windows Store

Stejný OS v PC,  
tabletu i mobilu
Windows 10 poběží na všech  
zařízeních. Jaké budou výhody?

Bootovací DVD  
s instalací Windows 10 

Programy  
pro testování  

a snadný 
přechod 

11 plných verzí

Užitečné doplňky
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