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DVD PŘÍLOHA

Upravená verze mapového 
a informačního programu 
PLANstudio Průvodce ČR. 
Na Chip DVD najdete po-
drobné mapy třinácti kraj-
ských měst ČR v měřítku 
1 : 10 – 40 000.

■ Win 9x/XP/Vista
■ Bez registrace
■ Popis na straně S46

MAPY KRAJSKÝCH MĚST ČR

13 měst pod lupou  

  To nejlepší
z Chip DVD
Top software pro váš počítač: každý měsíc nacházíte na Chip 
DVD plné verze programů, povinnou softwarovou výbavu, 
geniální nástroje, updaty a pořádnou porci zábavy.  
Ing. Martin Kučera – vedoucí Chip DVD – martin.kucera@chip.cz

Aplikace pomůže se 
synchronizací libovol-
ných dat v přenosných 
zařízeních typu MP3 
přehrávač, mobil nebo 
externí harddisk s vy-
braným adresářem 
v počítači.

■ Win XP/Vista
■ On-line registrace

SYNCHRONIZER 1.01 

Pohodová synchronizace

■ Win 2k/XP/Vista
■ On-line registrace
■ Popis na straně S42

BURNING STUDIO 2008  

Vypalování pro experty
Stejně jako kasina mají své 
gamblery, i internet má své „závisláky“ – cho-
robné stahovače všeho, co se na internetu dá 
najít, nejčastěji videa či hudby. Ale jak to jen 
všechno dostat do počítače? Správný stahovač 
disponuje patřičně výkonným strojem s rych-
lým připojením k internetu s neomezenými 
datovými přenosy, takže pro různé videoserve-
ry stačí už jen nainstalovat správné programy 
a obrovskému množství zábavných, poučných, 
lechtivých i třeba odpudivě realistických videí 
už nic nestojí v cestě k uložení na pevný disk.

V našem článku najdete redakční tipy na 
nejlepší programy pro stahování „youtube“ 
videí, návody na prolomení televizních archivů 
a několik doporučení pro konverzi a vypálení 
videa na DVD. Všechny potřebné nástroje 
najdete na Chip DVD.

■ ClipFisher 1.01   
■ aTube Catcher 1.0 
■ Replay A/V 8.31 
■ WM Recorder 12
■ Any Video Converter
■ MediaCell Converter
■ CamStudio
■ Celý text na straně S124

S TA H O V Á N Í  V I D E A  Z  I N T E R N E T U

Filmový jackpot

Pouze s propracovanými 
etiketami a obaly bude 
vaše sbírka CD a DVD 
vypadat profesionálně. 
Label Maker spolupracu-
je i s internetovými data-
bázemi názvů hudby.

■ Win 9x/XP/Vista
■ Bez registrace
■ Popis na straně S46

C D / D V D  L A B E L  M A K E R  L I T E

Obaly na vaše CD/DVD

Komplexní bezpečnostní 
řešení od společnosti 
Symantec, ochraňující 
před hrozbami z interne-
tu. Po dobu tří měsíců je 
můžete zkoušet zcela 
bez funkčních omezení.

■ Win XP/Vista
■ Bez registrace 

NORTON INTERNET SECURITY 2007

Opevnění pro počítač

Nejjednodušší cestou ob-
novy havarovaného počí-
tače je použití zálohy ve 
formě kompletního obra-
zu pevného disku. Přesně 
tak pracuje tento záloho-
vací program.

■ Win 9x/XP/2003
■ On-line registrace
■ Popis na straně S44

D R I V E  B A C K U P  8 . 0

Snadné zálohování

Speciální live CD, ze 
kterého lze Linux spustit 
přímo bez nutnosti insta-
lace. Pokud se vám ope-
rační systém zalíbí, lze jej 
jednoduše naklonovat na 
harddisk.

■ Linux
■ Bez registrace

M A N D R I V A  O N E  2 0 0 8

Dokonale živý Linux

PLNÁ VERZE

P L N Á  V E RZ E

V Ý B Ě R  P RO G R A M Ů

P L N Á  V E RZ E

P L N Á  V E RZ E

P L N Á  V E RZ E

SPECIÁLNÍ VERZE

P L N Á  V E RZ E

Vypalovací program, 
který obsahuje kompletní 
nabídku funkcí pro práci 
s obrazy CD/DVD, pro ri-
pování audia, vypalování 
dat a hudby a kopírování 
CD, DVD a Blu-ray.
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PLNÉ VERZE
Burning Studio 2008
Drive Backup 8.0
Mapy krajských měst ČR
CD/DVD Label Maker Lite
Mandriva One 2008
AVG 7.5 pro Linux
Synchronizer 1.01
Norton IS 2007
Railroad Tycoon Platinum
WinOptimizer 2008
Genie Backup Manager 6
All My Movies 3.95
Music Maker Basic 12
AVG plus Firewall 7.5 Chip
AVG Anti-Spyware 7.5 Chip
McAfee VirusScan Plus
F-Secure AV 2008
MOBILedit!
OpenOffice.org 2.3
5x FreeSerifSoftware
Příručka Firefox 2.0

TESTY A PRAXE
Filmový jackpot
Ashampoo ClipFinder 1.20
Ashampoo ClipFisher 1.01
aTube Catcher 1.0.160
TubeMaster 0.7
FLV Player 2.0
Replay A/V 8.31
WM Recorder 12.0
Any Video Converter 2.11
MediaCell Video Conv 2.2
Video DVD Maker Free 3.1
CamStudio 2.0
AVI Screen Capture 0.2
Synchronizujte Outlook
PSTSync 2.6 
EZOutlookSync Pro 1.6
SynchPst Pro 2.3.5 
Nástroje pro kreativce
Gimp 2.4.0
Inkscape 0.45.1
Scribus 1.3.3.9
KompoZer 0.77
Synfig Studio 0.61.07
Font Explorer 2.0.3
Doplňky pro kreativce
Brzdy vašeho počítače
AntiVir PE 7
Autoruns 8.7
Azureus 3.0
Ccleaner 2.0
Media Player Classic 6.4
IrfanView 4 CZ
Process Explorer  11.03
Process Monitor 1.2
Sumatra PDF 0.7
Prohlížeče budoucnosti
Firefox 3 aplha
Internet Explorer 7 CZ
Opera 9.50
Netscape Navigator 9
Flock 1.0
Viagra pro Windows
Cobian Backup 8.4
JkDefrag 3.28
CTFMON-Remover 2.1

NTRegOpt 1.1
Registry System Wizard 1.8
PowerStrip 3.75
SilentDrive 2.4
CCleaner 2.02
VistaMizer 2.0
Crystal XP 0.21
5Star Game-Tuner 1.1.1
EventID-Patcher 2.23
ClockGen 1.0.5.3

SOFTWARE
Zařizování bydlení
Envisioneer Express 3.0
Furnish 3D 1.8
Ikea Planner
Room Arranger 5.02
Sweet Home 3D 1.1
Tisk obálek
Listové obálky 2.8.3
Obálky 4.01
Digitální fotografie
FastStone Viewer 3.3
PhotoFiltre Studio 9
Picasa 2.7
Zoner Panorama Maker
Free & open-source
JkDefrag 3.28
Recuva 1.07.138
map&guide base 1.3.5
McAfee Rootkit Detective
StaxRip 1.0.0.1
Sumatra PDF 0.7
RocketDock 1.3.5
VirtualBox 1.4.0
Spyware Terminator 2.0
Krátké testy
Norton IS 2008
CDBurnerXP Pro 4
CyberLink Power2Go 6
FuturixImager 5.8.7
GetRight 6.3b
Chilibase Pro Edition 1.8
MediaCell Video Conv 2.1
Poser 7
Virtual CloneDVD 5.2
Slevy SW.cz
Programy pro PDA
Rubriky Linux, Mac OS

SERVIS
Konec spamu
Spamihilator 0.9.9.32
IE7pro 1.2
Adblock Plus 0.7.5.3
1st Email Address Spider
Minimum pro PC
Přehrávače, prohlížeče
Pomocníci, nástroje
Ochrana počítače
Antiviry, antispyware
Chip XP Updater
Update
Windows, MS Office

CHIP PLUS
eMag.cz
Redakce a kontakty
Chip 10/07 – fulltext
Chip 11/07 – PDF, text
Rejstřík DVD 2007

SEZNAM PROGRAMŮ 
NA CHIP DVD 12/07 

Termín „supercar“ je relativně moderní výraz. Obecně je přijímáno, že prvním 
automobilem nesoucím toto označení je Ferrari F40, první cestovní vůz na svě-
tě, který dosáhl rychlosti 200 mil za hodinu. Tento dokument se věnuje vývoji 
specifické řady vozů Ferrari, který byl ovlivněn závodními zkušenostmi značky 
a následně vedl ke zrodu excelentních typů F40 a F50. Ty jsou výjimečné tím, že 
firma Ferrari u nich použila techniku sportovních vozů s motorem uprostřed.

F E R R A R I :  S P O R T O V N Í  A U T A  A  S U P E R A U T A 

Film pro DVD přehrávače

Staňte se železničním 
magnátem, pod jehož 
rukama se mění obraz 
světa. Budujte železnice, 
rozšiřte své impérium 
a ukažte konkurenci, že 
tu pro ni není místo.

R A I L R O A D  T Y C O O N  I I 

Vláčky pro každého

Profesionální antivir, kte-
rý poskytuje spolehlivou 
ochranu proti virům, čer-
vům a trojským koním 
pro pracovní stanice na 
platformách Linux 
a FreeBSD.

■ Win 9x/2k/XP
■ Bez registrace

A V G  7 . 5  P R O  L I N U X  A  F R E E B S D

Antivir pro Linux

■ Win 9x/XP/Vista
■ On-line registrace

M O B I L E D I T !  2 . 3 

Správa dvou mobilů

Program pro správu 
katalogů filmů na DVD, 
CD a dalších typech 
médií. Informace vyhle-
dává v internetových 
databázích, kodeky 
a rozlišení filmu analy-
zuje sám.

■ Win XP
■ Bez registrace

A L L  M Y  M O V I E S  3 . 9 5

Pořádek ve filmech
Skvěle vybavené studio 
pro tvorbu hudebních 
skladeb či soundtracků 
k vašemu videu nebo pro 
přípravu skladeb na kara-
oke. Obsahuje stovky zvu-
kových vzorků a efektů.

■ Win 2k/XP
■ On-line registrace

M U S I C  M A K E R  B A S I C  1 2

Magický skladatel

Sada nástrojů pro vy-
čištění pevných disků, 
odstranění poškozených 
záznamů v registru, 
zrychlení startu operační-
ho systému, měření jeho 
výkonu a mnoho dalšího.

■ Win 2k/XP/Vista
■ On-line registrace

W I N O P T I M I Z E R  2 0 0 8

Akcelerátor pro Vistu
P L N Á  V E RZ E

P L N Á  V E RZ E P L N Á  V E RZ E

KO N T I N UÁ L N Í  L IC E N C E

P L N Á  V E RZ EP L N Á  ST R AT EG I E

■ Win 9x/2k/XP
■ Bez registrace

MOBILedit! je univerzální 
program přinášející mož-
nost pohodlně ovládat 
a spravovat mobilní telefo-
ny přímo z počítače. Tato 
verze je určena pro dva 
telefony.

Plná verze antiviru s in-
tegrovaným firewallem 
a plná verze antispywaru, 
jejichž funkčnost je měsíčně 
obnovována prodlužovacími 
utilitami z Chip DVD.

■ Win XP/Vista
■ Bez registrace

A V G  A N T I V I R  A  A N T I - S P Y W A R E

Dokonalá bezpečnost
KO N T I N UÁ L N Í  L IC E N C E

Vyspělý zálohovací ná-
stroj, který vám pomůže 
bezpečně uchovat kopie 
důležitých dat a e-mailů, 
ale třeba i nastavení 
programů pro případ ha-
várie pevného disku.

■ Win 2k/XP/2003
■ On-line registrace

G E N I E  B A C KU P  M A N A G E R  6 . 0

Geniální záloha
P L N Á  V E RZ E
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PLNÁ VERZE  Vypalujte pomocí Burning Studia 2008, které 
na rozdíl od Nera neinstaluje na počítač desítky zbytečností 
a nezpomaluje systém.

Vypalování pro experty

Jedním z pravidelně aktualizovaných produktů 
společnosti Ashampoo je vypalovací nástroj 
Ashampoo Burning Studio. Plná verze 2008 ob-
sahuje kompletní nabídku funkcí pro vypalování 
dat, hudby a kopírování CD, DVD a Blu-ray dis-
ků. Burning Studio umí rovněž pracovat s ISO 
obrazy disků a s bootovacími disky, zvládne 
ukládat stopy z hudebních CD do souborů 
v komprimovaných formátech nebo upravovat 
a smazat obsah přepisovatelných disků. Stejně 
jako další produkty Ashampoo i Burning Studio 
vyniká přehledným uživatelským rozhraním 
v češtině a snadným ovládáním.

Registrace
Postup instalace a registrace Burning Studia je 
stejný jako u dalších plných verzí softwaru od fir-
my Ashampoo. I v tomto případě je třeba získat 
bezplatný registrační klíč, který zpřístupní všech-
ny funkce programu. Pravidelní čtenáři Chipu již 
postup získání klíče jistě znají. Při instalaci progra-
mu zvolte nabídku na získání registračního klíče 
k plné verzi a na otevřené internetové stránce vy-
plňte svůj funkční e-mail. Během chvilky obdržíte 
zprávu s dalšími instrukcemi pro dokončení regis-
trace. Máte-li již z dřívějška u Ashampoo vlastní 
účet, přejděte po zadání svého hesla rovnou na 
hlavní stránku svého účtu. Pod odkazem Free Re-
gistration Keys najedete registrační klíč k nově 
instalované vypalovací aplikaci.

Šampon na data
I verze 2008 má funkce rozčleněny tak, jak 
jsme u Burning Studia zvyklí. První skupina 
obsahuje nástroje na vypalování datových 
disků (CD, DVD, Blu-ray) a doplnění či změnu 
obsahu přepisovatelných disků. K vypálení 
datového disku stačí jen zvolit požadované 
soubory, nastavit rychlost vypalování a počet 
kopií. Ashampoo Burning Studio umí také si-
mulovat vypalování, kontrolovat data na ho-
tových discích, kopírovat kompletní obsah 
disků a ukládat nastavení již vypálených pro-
jektů pro pozdější použití.

Hudba na všechny způsoby
Burning Studio nabízí opravdu bohaté možnosti 
pro práci s hudbou. Pomocí vypalovací aplikace je 
možné především vypalovat hudební CD ze soubo-
rů ve formátech WAV, MP3, FLAC, OGG a WMA, 
vypalovat všechny typy disků s hudebními soubo-

 PRO EXPERTY:  Mezi nové funkce patří přede-
vším možnost podrobnějšího nastavení vypalo-
vaného disku.

Nejnovější verze programu Ashampoo Burning Stu-
dio 7 s funkcemi pro zálohování souborů a vypalování 
filmových DVD vyjde čtenáře ve speciální akci pouze 
na 457 Kč. Připojte se prostřednictvím internetu na 
www.sw.cz, vyhledejte program a použijte kupon 
SWCZAB5. Více na Chip DVD.

SLEVA 50 % na Burning Studio 7 

 VŠE NA SVÉM MÍSTĚ:  Uživatelské rozhraní Bur-
ning Studia je tradičně velmi přehledné. Kliknutím 
na nabídku se rozbalí další funkce.

ry v komprimovaných formátech a naopak uklá-
dat hudbu z Audio CD do komprimovaných formá-
tů na pevný disk. Výstupními formáty mohou být 
MP3, WMA či WAV s nastavitelnou kvalitou a au-
tomatickým popisováním vytvářených souborů. 
Užitečnou funkcí je vypalování speciálních disků 
s WMA a MP3 soubory, určených k přehrávání ve 
stolních přehrávačích s podporou těchto formátů.

Kopírka na disky
Nezbytnou funkcí vypalovacího programu je 
jistě i kopírování disků různých typů a formá-
tů. Burning Studio si poradí jak s datovými 
disky, tak i s disky filmovými a hudebními. 
Stačí jen vložit zdrojový disk ke zkopírování, 
program uloží jeho obsah na pevný disk a po-
té vypálí na prázdné médium.

S kopírováním úzce souvisí i práce s obrazy 
disků. Burning studio pracuje s obrazy disků ve 
formátech ISO, CUE/BIN a ASHDISC. Aplikace 
je umí vypalovat a vytvářet z vybraných soubo-
rů. K dispozici je dostatečná nabídka nastavení, 
včetně možnosti vytvořit obraz disku s možnos-
tí bootovaní počítače a profily pro vytvoření 
obrazů různých typů disků.

Funkce pro experty
Novinkou oproti starším verzím Burning Stu-
dia jsou funkce určené pro experty. Jde 
o možnost upravit obsah kopírovaného disku, 
doplnit data potřebná k vytvoření bootova-
cích disků a speciální pokročilá nastavení sou-
borového systému vypalovaných disků.

Bohaté funkce zdarma
Kromě vypalování filmových DVD zvládne 
Burning Studio všechny vypalovací úkoly. 
Podpora moderních disků Blu-ray a užitečná 
nastavení řadí Burning Studio mezi pokročilé 
programy, které dobře poslouží jak běžným, 
tak i náročnějším uživatelům.

Burning Studio 7
Nejnovější komerční verze aplikace, označená 
Burning Studio 7, nabízí oproti verzi z Chip DVD 
navíc i funkce pro zálohování souborů či celých 
složek nebo vypalování filmových DVD.

■ Win 2k/XP/Vista
■ On-line registrace (dostupná do 31. 1. 2008)
■ www.ashampoo.com  
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 JASNĚ A PŘEHLEDNĚ:  Z přehledného uživa-
telského rozhraní aplikace máte k dispozici 
všechny funkce, s jejichž využitím vám pomo-
hou průvodci.

 NASTAVENÍ ZÁLOHOVÁNÍ:  Pokročilá nasta-
vení zálohování nemusí neznalý uživatel vůbec 
řešit..

Nejnovější verze programu Drive Backup 8.5 Personal 
s možností inkrementálního zálohování a bootování ze 
záložního oddílu na pevném disku vyjde čtenáře ve spe-
ciální akci pouze na 944 Kč. Připojte se prostřednic-
tvím internetu na www.sw.cz, vyhledejte program 
a použijte kupon SWCZPdb3. Více na Chip DVD.

SLEVA 30 % na Drive Backup 8.5

PLNÁ VERZE  Nejjednodušší cestou k obnově havarovaného 
počítače je použít zálohu ve formě kompletního obrazu pevného 
disku, který vytváří například Drive Backup 8.

Snadné zálohování disků

Plná verze Paragon Drive Backup 8 Special Edi-
tion nabízí nástroje na vytváření kompletních 
záloh pevných disků i jejich oddílů (partitions), 
které obsahují nejen všechny adresáře a soubo-
ry, ale i kompletní instalaci operačního systému 
a dalších aplikací, včetně všech nastavení a údajů 
z registru. Pomocí takovéto zálohy můžete celou 
instalaci počítače snadno přenést na jiný stroj, 
nový pevný disk nebo samozřejmě i plně obno-
vit funkci počítače po havárii způsobené chybou 
hardwaru, útokem virů nebo zhroucením ope-
račního systému. Zálohové soubory jsou kom-
primovány v zájmu menší náročnosti na diskový 
prostor či jiná záložní média, spolehlivou ochranu 
zálohy lze zajistit použitím hesla. Drive Backup 
obsahuje rovněž funkci pro ověření integrity zá-
lohy, ze zálohy lze navíc použít i jen vybrané sou-
bory, není nutné ji vždy aplikovat kompletní.

Instalace a registrace
Před samotnou instalací programu je třeba 
získat heslo k rozbalení instalačního balíčku 
ve formátu RAR. V internetovém prohlížeči si 
otevřete adresu http://www.sw.cz/chip/pa-
ragon-backup a do příslušných políček vepište 
své jméno a funkční e-mailovou adresu. Po po-
tvrzení registrace vám během okamžiku přijde 
do schránky heslo potřebné k rozbalení instalač-
ního balíčku. V průběhu instalace je třeba Drive 
Backup zaregistrovat po internetu. V okně, kde 
se vás bude instalátor dotazovat na uživatel-
ské jméno a sériové číslo, klikněte na tlačítko 
Registration. Na nově otevřené webové stránce 
vyplňte požadované údaje (především jméno, 
e-mail, stát a jazyk), klikněte na Submit a vy-
čkejte, než do schránky obdržíte další e-mail, 
tentokrát s údaji pro vyplnění registrace. Ná-
sledně instalujte aplikaci běžným způsobem, 
instalátor si na konci vyžádá restart počítače.

Záloha dat
Záloha pevných disků či jejich vybraných oddílů 
probíhá v několika málo jednoduchých krocích. 
Předně je třeba v průvodci zvolit, který z insta-
lovaných pevných disků či jejich oddílů máte 
v úmyslu zálohovat, a následně pak vybrat jiný 
pevný disk či libovolné další médium s potřeb-
nou kapacitou (CD, DVD, USB flash disk atd.) 
pro umístění zálohy. Na své si ovšem přijdou 
i pokročilejší uživatelé, kteří si mohou aktivo-
vat nabídku podrobných nastavení zálohování. 

Nastavit je možné například úroveň komprese 
zálohy, kontrolu integrity vytvořených souborů 
se zálohou, automatické rozdělování souborů 
se zálohou a jejich ochranu heslem, zálohování 
„sektor po sektoru“ (tedy vytvoření naprosto 
identické zálohy disku či oddílu, včetně případ-
ného volného místa) nebo rychlost vypalování 
zálohy na CD a DVD. Pro zpřístupnění podrob-
nějšího nastavení zálohy je třeba hned ve dru-
hém okně průvodce zaškrtnout volbu Change 
backup settings. Nezkušený uživatel se však 
o tato nastavení nemusí vůbec zajímat. Ve verzi 
Drive Backup z Chip DVD není k dispozici pláno-
vač automatického zálohování.

Skrytá záchrana
Na pevném disku s dostatečně velkou kapa-
citou stojí za zvážení vytvoření speciálního 
diskového oddílu (Backup Capsule), který 
bude obsahovat zálohu systému a zůstane 
přitom skrytý před ostatními programy, viry 
či spywarem. Z takovéto zálohy lze v mžiku 
obnovit systém, bez potřeby dalších zařízení 
připojených k počítači. Při havárii pevného 
disku však riskujete ztrátu všech dat.

Obnova dat
Dojde-li skutečně k havárii a ztrátě dat na pev-
ném disku, pomůže vám s obnovou systému, 
instalovaných programů, uživatelských nasta-
vení i dat průvodce obnovou dat. V průvodci si 
jednoduše vyberete, která záloha a kam se má 
obnovit. Jestliže si třeba nedopatřením smažete 
důležitá data, není nutné hned obnovovat celý 
obsah disku. Pomocí prohlížeče zálohy si můžete 
vybrat požadované soubory a ze zálohy je ob-
novit. Paranoidní uživatelé mohou také využít 
nástrojů aplikace Paragon Drive Backup na kon-
trolu integrity souborů se zálohou a funkčnosti 
záchranných médií.

Vytvoření kompletní zálohy operačního 
systému i dat a záchranného CD pomocí apli-
kace Paragon Drive Backup vám ušetří mnoho 
starostí. Rizik, která číhají na vaše data, je řa-
da – od nespolehlivosti hardwaru až po virové 
hrozby. Času věnovaného nastavení pravidel-
ného zálohování jistě nebudete litovat.

■ Win 9x/XP/2003
■ On-line registrace (dostupná do 31. 1. 2008)
■ www.paragon-software.com
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PLNÁ VERZE  Upravená verze mapového a informačního progra-
mu PLANstudio Průvodce ČR s podrobnými mapami třinácti 
krajských měst ČR v měřítku 1 : 10 – 40 000.

13 měst pod lupou

Tolik měst, ještě více ulic. Brno, České Budějovi-
ce, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, 
Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Ústí 
nad Labem a Zlín. A každé město obsahuje stovky 
ulic. I když v daném městě třeba bydlíte, určitě 
neznáte všechny ulice. A přitom orientace ve měs-
tě je každodenní záležitostí – ať už potřebujete 
najít úřad, školu, nemocnici, notáře, nebo třeba 
jen místo, kde bydlí váš příbuzný. U všech měst 
jsou k dispozici tři měřítka: 1 : 40 000, 1 : 20 000 
a 1 : 10 000. Výjimkou je Praha, která má měřítka 
1 : 60 000, 1 : 40 000 a 1 : 20 000. 

Vyhledávání
Častěji budete k vyhledávání určitě využívat 
fulltext. Stačí kliknout na ikonu domečku, která 

Obaly na vaše CD/DVD
PLNÁ VERZE  Pouze s propracovanými etiketami a obaly, které 
vytvoříte pomocí nástroje Acoustica CD/DVD Label Maker, bude 
vaše sbírka CD a DVD vypadat opravdu profesionálně. 

Acoustica CD/DVD Label Maker Lite 3.04 je ši-
kovný nástroj na vytváření štítků a obalů na CD 
a DVD. K dispozici máte mnoho různých šablon 
štítků a obalů, desítky obrázků na pozadí, ná-
stroje na pečlivou úpravu popisků a grafiky oba-
lů a samozřejmě i velké množství šablon pro tisk 
na speciální papíry či samolepící štítky. Pro-
gram dává uživateli velkou volnost při úpravách 
obalů a štítků, jeho rozhraní je přehledné a ovlá-
dání velmi pohodlné. S prvními kroky při vytvá-
ření obalů a štítků pomůže uživateli průvodce.

Pomalované placky
Při tvorbě obalů a štítků začněte volbou po-
žadovaného formátu. Na výběr máte mezi 
standardní krabičkou na disky, velkým oba-
lem na DVD a obalem na Mini CD. Podle vaší 
volby se upraví formát obalu. U štítků urče-
ných k nalepení na disk je třeba zvolit šablo-
nu, na kterou budete hotové štítky tisknout. 
Na výběr máte desítky standardizovaných ty-
pů s přesnými rozměry štítků a jejich rozmís-
těním na papíru se samolepicími štítky.
Dalším krokem je volba vzhledu popisku, kdy 
můžete využít některý z připravených stylů 

pro štítky i obaly nebo si popisky upravit zce-
la podle svého vkusu. Pomocí textových polí 
můžete na obal i štítek vložit popisky, upravo-
vat jejich rozmístění, barvu, font, otočení 
a další vlastnosti. Kromě popisků lze na obal 
použít některý z připravených obrázků na po-
zadí či obrázky vlastní. Připraveny jsou i ná-
stroje na vkládání a úpravu různých geomet-
rických tvarů. U každé části obalu je možné 
použít různé šablony, jiné obrázky, vlastní roz-
místění textových polí i dalších grafických 
prvků. Jestliže vám grafika obsažená přímo 
v programu nebude stačit, můžete si z do-
movského webu aplikace zdarma stáhnout 
další motivy a obrázky na pozadí. Potřebnou 
volbu najdete v menu Image pod položkou 
Download More Art. 

■ Win 9x/XP/Vista
■ Bez registrace
■ www.acoustica.com

 TYP ŠTÍTKU:  Pro samolepicí štítky na CD a DVD 
má Label Maker připraveno několik grafických 
předloh a šablon pro tisk na speciální papír.

Nejnovější verze programu CD/DVD Label Maker 
3.15 s podporou technologie LightScribe a impor-
tem playlistů přehrávačů vyjde čtenáře ve speci-
ální akci pouze na 412 Kč. Připojte se prostřed-
nictvím internetu na www.sw.cz, vyhledejte 
program a použijte kupon SWCZAc4. Více na 
Chip DVD.

SLEVA 40 % na Label Maker 3.15

 ZVĚTŠIT MAPU:  Malým křížkem zavřete levou 
informační část, získáte tak větší plochu pro 
vlastní prohlížení map.

se nachází uprostřed nástrojové lišty. Zobrazí 
se Rejstřík ulic. Začnete-li zadávat název po-
žadované ulice, ve spodní části okna se zobrazí 
seznam nalezených ulic. Ten funguje nad všemi 
krajskými městy. Pak stačí na název ulice klik-
nout a zobrazí se mapa a nad ulicí bude blikat 
červené kolečko.

Program zvládá i měření vzdálenosti. Klik-
něte pravým tlačítkem myši do mapy a zvolte 
Změřit vzdálenost. Jakmile nyní kliknete levým 
tlačítkem myši do mapy, v levém horním rohu se 
zobrazí naměřená vzdálenost.

■ Win 9x/XP/Vista
■ Bez registrace 
■ www.planstudio.cz




