
S freewarovým audioeditorem Audacity můžete snadno vytvářet 
podcasty z vašeho mluveného slova i s hudebním doprovodem. 
Pomocí zabudované funkce lze z nahrávek odstranit i šum pozadí, 
který vzniká při nahrávání na mikrofon. U jednotlivých zvukových 
stop (1) lze při nahrávání nebo následně při editaci upravovat 
jejich hlasitost (2). Nahraný hlas lze zvýraznit i pomocí kompreso-
ru, který je součástí sady efektů (3).
INFO: http://audacity.sourceforge.net

Zvukový editor WavePad disponuje funkcí nahrávání a edi-
tace webových rádií. Program podporuje vysílání ve formátu 
MP3, OGG a RealAudio (RA). V levém pomocném „Files“ menu 
(1) vyberete nabídku pro novou skladbu a přes nástrojové 
menu k ní můžete přímo připojit efekty (2), které chcete na 
nahrávku aplikovat. Další výhoda: WavePad přímo obsahuje 
funkci vypalování (3).
INFO: www.nch.com.au
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BLESKOVÝ NÁVOD

Nejlepší nástroje pro úpravu hudby
Od technicky chladných po stylové: vybrali jsme nejlepší audioprogramy pro vaše potřeby. Odvedou 
dobrou práci jak při vytváření, tak při úpravě nahrávek, a přitom za ně nezaplatíte ani korunu.

Doprovodnou hudbu, například pro vaše domácí video, lze 
jednoduše komponovat pomocí internetové služby Jamglue. 
Jde o hudební studio, které z různých nahrávek a vzorků míchá 
výslednou skladbu. Efekt úpravy rychlosti přehrávání jednot-
livých stop se přepočítá přímo na serveru (1). Nejprve vložte 
nahrávku na časovou osu a teprve pak nastavte rychlost (2). 
Pomocí funkce »Sync Track« (3) lze měnit tempo všech stop.
INFO: www.jamglue.com

Prostřednictvím služby Splice pracujete s hudbou on-line – bez 
jakýchkoliv instalací. V menu (1) zvolíte zdroj zvukových vzorků 
své skladby. Volně dostupné vzorky hudby můžete totiž získat od 
dalších uživatelů Splice. Z menu »Public Sounds« je na časovou osu 
svého projektu (2) přetáhnete myší. Vzorky lze po dvojitém kliknu-
tí myší dále detailně upravovat (3). Kromě hotových zvuků lze do 
skladby vložit i vlastní melodii pomocí nástroje virtuálního klavíru.
INFO: www.splicemusic.com

JAMGLUE SPLICEINTERNET

3

1

2

TIP
Redakce

2

3
1

2

1

3

AKTUALITY  

18 06/2008  WWW.CHIP.CZ

018 (x) zpracovanihudby GOB.indd18   18 14.5.2008   17:16:07



placená inzerce



T-MOBILE SPONZOR 

Telefonování na 
účet volaného
S novou službou nazvanou Spon-
zor umožňuje T-Mobile volání 
na účet volaného. Podstata je 
jednoduchá: jakýkoli zákazník 
T-Mobilu si může nastavit až 
pět Twist čísel, jejichž příchozí 
hovory bude hradit podle svého 
tarifu. Sponzor také může zvolit, 
zda bude platit příchozí telefo-
nát vždy, když mu bude sponzo-
rované číslo volat, nebo pouze 
tehdy, kdy je kredit volajícího 
nižší než 10 Kč. Nastavení 
a změny služby jsou pro zákaz-
níky zdarma.
Komentář redakce: Opravdu 
skvělá služba, která zákazníkům 
může ušetřit peníze a díky které 
T-Mobile vyinkasuje peníze za 
hovor, který by třeba nikdy 
neproběhl.
INFO: http://t-mobile.cz/

PRESKOC.CZ

Zkraťte si dlouhé 
webové adresy
Nová služba Přeskoč.cz (www.
preskoc.cz) je určena všem 
internetovým uživatelům, kteří 
potřebují dlouhé a často nefo-
remné internetové adresy zkrá-
tit na přijatelnější formát. Pře-
skoč.cz se inspiruje u úspěšných 
zahraničních projektů, jako je 
TinyURL, a přenáší tento kon-
cept do českého prostředí. Fun-
guje na principu přesměrování 
adres. Dlouhé a těžko zapama-
tovatelné adresy jsou zkráceny 
do podoby „preskoc.cz/xyz“. 
Velmi jednoduchý způsob použi-
tí předurčuje tuto službu k širo-
kému využití. Zkrácené adresy 
lze například snadno textově 
posílat pomocí SMS či e-mailu, 
případně použít v tisku, kde 
není místo pro dlouhé nezapa-
matovatelné odkazy.

PIXMA IP100

Přenosná tiskárna 
Firma Canon nabízí novou přenosnou tiskárnu Pixma iP100 – 
nástupce mobilní tiskárny Pixma iP90v. Je velmi kompaktní, 
snadno přenosná (váží 2 kg) a dodává se i ve verzi s akumuláto-
rem. Na jedno nabití vytiskne podle údajů výrobce asi 290 stran. 
Připojit se k ní můžete přes USB port, ale i bezdrátově přes irDA 
nebo Bluetooth. Maximální rozlišení při tisku je 9 600 × 2 400 dpi 
(tisková hlava FINE) a používá se při něm pět inkoustů. Barevné 
fotografie tiskne tiskárna bez okrajů na formát 10 × 15 cm za 
přibližně 50 s. Černobílé dokumenty lze tisknout rychlostí až 
20 str./min, zatímco barevné až 14 str./min.
INFO: www.canon.cz

SONY ERICSSON G502

Nový Sony Ericsson
Již v průběhu července si budete 
moci zakoupit nový mobilní tele-
fon značky Sony Ericsson. Jedná 
se o telefon střední třídy, který 
nabídne dnes běžnou výbavu – 
HSDPA i EDGE, e-mailový klient, 
2megapixelový fotoaparát a FM 
rádio. Nadstandardem je pak RSS 
čtečka a Google Maps s plnou 
podporou POI (points of inte-
rest). Mobil ovšem není vybaven 
integrovanou GPS, takže vás 
k cíli dovede jen s externím při-
jímačem satelitního signálu. 
Odhadujeme, že cena telefonu 
nepřekročí 5 000 Kč.
INFO: www.sonyericsson.com

TOMTOM ONE A XL 

TomTomy zeštíhlely
Na konferenci „Sharping the Future Navigation“ byly představe-
ny nejnovější modely navigace TomTom: TomTom ONE a Tom-
Tom XL. Nové modely jsou kompletně přepracované (především 
jsou tenčí) a mají nový skládací držák na přední sklo, nazvaný 
EasyPort. Držák může být ponechán připevněný k zařízení 
a složený do plochého tvaru, takže ho uživatel nemusí nechat 
v autě a snadno strčí navigaci i s držákem do kapsičky. Pro zře-
telnější hlasové instrukce jsou nyní produkty TomTom ONE 
i TomTom XL vybaveny přepracovaným audiosystémem, který je 
především hlasitější. Pokyny jsou tedy dobře slyšet. 

Uživatelé nových produktových řad mohou využít technologii 
TomTom Map Share a mohou získávat množství oprav a vylepše-
ní vytvářených každý měsíc uživatelskou on-line komunitou 
TomTom. Mezi tyto opravy se řadí změny v názvech ulic, rych-
lostních limitech na silnicích, zákazech otáčení, povolených smě-
rech jízdy a silničních zátarasech, stejně jako opravy spojené 
s místy POI (Points of Interest), jako například změny telefonních 
čísel. Map Share umožňuje řidičům vylepšovat mapy přímo na 
svém zařízení, stejně jako přijímat opravy od ostatních uživatelů 
skrze bezplatnou aplikaci TomTom HOME. A zde jsou ceny 
nových produktů, které se začnou prodávat v květnu: TomTom 
ONE – 3 800 Kč, TomTom ONE Europe 31 – 5 000 Kč, TomTom 
ONE Europe 31 Traffic – 5 800 Kč, TomTom XL Traffic – 6 300 Kč, 
TomTom XL Europe 31 Traffic – 7 500 Kč.
INFO: www.tomtom.com

UŽIVATELÉ ATLASU SOBĚ

Mujblog.cz dává 
slovo uživatelům
Atlas.cz vytvořil novou blogovací 
platformu Mujblog.cz (www.
mujblog.cz), která poskytuje 
uživatelům šanci zapojit se do 
dění na Atlasu a přímo tak 
ovlivňovat konečnou podobu 
portálu. Blogy jsou totiž tema-
ticky propojeny s jednotlivými 
obsahovými službami a úspěšní 
bloggeři dostanou možnost 
oslovit tisíce čtenářů.

Novou službou Mujblog.cz 
Atlas poskytuje uživatelům jed-
notnou platformu, pomocí které 
mohou prezentovat své názory, 
komunikovat s ostatními anebo 
si vést osobní internetový deník. 
Příspěvky blogujících autorů ze 
serveru Mujblog.cz proudí přímo 
do jednotlivých obsahových 
služeb portálu Atlas. Již v tuto 
chvíli se objevují v bulvárním 
magazínu Pikant.cz, na serveru 
pro rodiče Spunt.cz a na strán-
kách Zena.Atlas.cz.
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INZERCE

YAHOO

Mobilní vyhledá-
vání pomocí řeči 
Již několik let Yahoo usiluje o to, 
vybudovat si pevnou pozici 
v dosud mladé oblasti mobilního 
webu. Internetový průkopník 
zahajuje provoz služby „oneSearch 
with Voice“ (vyhledávání pro 
mobilní sítě), která je ovládána 
prostřednictvím řeči. Podle Yahoo 
rozumí bezplatná služba mnoha 
pojmům (například „restaurace 
v New Yorku“) nebo dokáže najít 
informace o čísle letu.

Služba se navíc stále učí 
a uživateli rozumí tím lépe, čím 
častěji ji využívá. V současné 
době je však služba přece jenom 
v určitém směru omezena: 
dosud rozpozná příkazy pouze 
v americké angličtině a má být 
nabízena nejprve pouze pro tři 
mobilní telefony Blackberry. 
V budoucnosti má být vytvořena 
podpora pro více jazyků a více 
mobilních telefonů.
INFO: mobile.yahoo.com/voice

GOOGLE EARTH

Pohledy z ulice  
V aplikaci Google Earth si možná 
brzy budeme připadat jako v 3D 
akčních hrách. Nová verze má 
mimo jiné nabídnout ve vybra-
ných lokalitách pohledy přímo 
z ulice, podobně jako v Google 
Maps. Podle serveru News.com 
má verze 4.3 také přinést lepší 
výkon, grafiku a službu „Sluneční 
svit“, která ukáže, kde zapadá 
a vychází slunce.

Google Earth tak přichází 
s dalším vylepšením, které má 
programu pomoci v boji s kon-
kurenčním Virtual Earth and 
Live Maps.
INFO: http://earth.google.com/

FOTOAPARÁTY BENQ 

Tenký osmimegapixel
Nový fotoaparát DSC X800, jehož tloušťka činí pouhých 9,8 mm, 
nabízí firma BenQ. Tento digitální fotoaparát je vybaven 
3“ LCD displejem, hranolovým objektivem s trojnásobným 
optickým zoomem (i při využití plného zoomu se veškerý 
pohyb objektivu odehrává uvnitř fotoaparátu), režimem 
Face-Tracking a stabilizační funkcí Super Shake-Free. Další 
užitečnou vlastností je funkce Auto Face Tracking, která 
dokáže automaticky zaostřit obličej. DSC X800 nabízí i funkce 
přenosného mediálního přehrávače – umožňuje sledovat 
video a poslouchat MP3 nahrávky. Při záznamu videa ve for-
mátu MPEG-4 BenQ DSC X800 zaznamenává 30 snímků za 
sekundu v rozlišení VGA (640 × 480). Výsledkem je plynulý 
video/audiostream. Doporučená prodejní cena fotoaparátu 
činí 4 800 Kč vč. DPH.
INFO: www.benq.cz


