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 T É M A  
 42  Záchranné Chip DVD 

Smazané soubory? To je zlé. My však máme řešení, a to 
nejen tohoto problému.

 46  Disky poslední záchrany 
Když počítač nestartuje, je čas na záchranné disky. 
Dokáží zachránit data i opravit systém.

 A K T UA L I T Y  
 8  Novinky na videoportálech 

YouTube & spol.: Vaše vlastní TV stanice.

 10  Laserové televizory 
V roce 2008 se mají objevit první TV používající místo 
lamp pro zadní projekci laserové paprsky.

 12  YouTube filmovým tvůrcům 
Aktivní uživatelé mohou za vystavené filmy dostat zaplaceno.

 14  Navigační systémy budoucnosti 
Navigační systémy budou pomocí síťového propojení 
podstatně chytřejší.

 16  Nové laserové pevné disky 
Zápis laserem je asi 100x rychlejší než v případě 
klasických magnetických hlav.

 18  Bezpečnost 
Malwarová epidemie | Antivir pro mobily | 
Bezpečnost vyhledávačů.

 26  Aktivace produktu: Děravá ochrana Visty 
Nekonečný souboj Microsoftu s hackery pokračuje…

 28  Piráti z Karibiku zlobí fanoušky Blu-ray 
Přehrávače mají problémy s Blu-ray verzemi filmu Piráti 
z Karibiku: Prokletí černé perly. Příčinou je zastaralá 
verze BD-Java.

 30  Zune-telefon nebude 
Na rozdíl od Applu neuvažuje Microsoft o telefonu 
založeném na úspěšném MP3 přehrávači.

 31  O2 TV nabízí 3D filmy 
3D filmy přímo na televizní obrazovce.

 34  Chip radar 
Videorekordéry.

 35  iDNES spouští blogy 
Nová služba, populární od začátku i mezi politiky.

 C H I P  DV D  
 36  To nejlepší z Chip DVD 

Obsah elektronické přílohy Chipu.

 T EST Y  A  R EC E N Z E  
 52  Tisk v domácí síti 

Domácí síťové tiskárny v testu.

 58  Virtualizujte! 
Expresní test tří bezplatných virtuálních strojů.

 60  Tucet umělců 
12 nejzajímavějších MP3 přehrávačů dostupných na 
našem trhu.

 64  Goliáše, nebo Davida? 
Je Adobe Reader nejlepším programem pro čtení PDF? 
Otestovali jsme čtečky PDF.
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Disky poslední záchrany

46 Nikdy nevíte, kdy se vám 
podaří omylem smazat 

důležité systémové soubory, kdy se 
zhroutí operační systém nebo selže 
pevný disk. Mít po ruce záchranné CD, 
pomocí něhož počítač nastartujete 
a provedete operace pro jeho záchranu, 
se proto vždy vyplatí.

Tisk v domácí síti

52 Levné síťové tiskárny, navíc 
nainstalované „raz dva“, 

ideální pro rodiny a domácí kanceláře: 
představíme vám nejlepší zařízení 
a ukážeme vám, jak na to.

XP a Vista: Úplná ochrana 
a žádný stres

112 Maximální bezpečnost 
bez zbytečných otázek. 

Chip vám ukáže, jak Windows 
ochrání váš počítač před viry, 
hackery a selháním systému, a to 
bez zbytečných zásahů. 

Kompletní přehled obsahu Chip DVD 8/07 najdete na straně 36.
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 68  Data na věčné časy 
Trvanlivost digitálních paměťových médií.

 74  MP3 do auta 
Nemáte v autě přehrávač MP3? Poradíme vám, jak 
jít s dobou i ve Škodě 120…

 78  Průvodce Chipu po CPU a GPU 
Pravidelný přehled procesorů a grafických karet.

 82  Fotky jako ze škatulky 
K jednoduché úpravě fotek nepotřebujete Photoshop. 
Stačí jednoduchý nástroj zdarma a pár minut času…

 86  Z digitálu na papír 
Komu svěřit své letní úlovky? Kam zasurfovat 
z chorvatské internetové kavárny?

 90  Krátké testy 
Zajímavý hardware a software pod lupou.

 104  Chip top 10 
Souhrnné hardwarové srovnávací testy.

 110  Připojení k internetu a VoIP operátoři
Přehled nejlevnějších a nejvýhodnějších datových 
a VoIP tarifů.

 P R A X E  
 112  XP a Vista: Úplná ochrana a žádný stres

Základní bezpečnostní nastavení pro Windows XP 
a Vistu vám zjednoduší život s počítačem.

 116  Tuning Windows 
Více síly pro počítač! Prozradíme vám, jaké triky 
skutečně zrychlí váš počítač a čemu se máte vyhnout.

 122  Vzduchem, zdí i elektřinou 
Vzduchem, zdí i elektrickou sítí – přenášet signály je 
možné mnoha způsoby.

 126  Bezdrátově a bezpečně snadno a rychle
Je vaše Wi-Fi síť opravdu bezpečná? Nemůže se do ní 
někdo nabourat? Ukážeme vám bezpečné nastavení.

 128  Klik bang komiks! 
Nudné fotografie? Aby ne, když jsou jich tisíce. 
Buďte výjimeční, vytvořte si poutavý komiks.

 132  40 geniálních fotonástrojů 
Úprava fotografií je alchymie. Chcete-li podlehnout 
kouzlu pokusů, bude třeba se vyzbrojit.

 136  Freeware & open-source 
Šikovné nástroje zdarma.

 140  Tipy & triky 
Jak si vylepšit Windows, tipy na chytrý software 
a bezproblémový hardware.

 Z ÁV Ě R E M  
 160  CSI: Internet (6. část) 

Počítačová „válka Roseových“.

 162  Co si přečtete příště 
Hlavní témata příštího vydání.
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