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PRAXE Freeware

Šikovné nástroje zdarma: tentokrát například programy 
pro zlepšení týmové práce nebo pro bezplatný poslech 
hudby na webu. 
 Aleš Přistál, ales.pristal@chip.cz

NAJDETE NA CHIP DVD
Všechny nástroje, které nám výrobci 
poskytli, najdete na Chip DVD.

FREEWARE & OPEN-SOURCE

1 OpenPandora 0.6.7 
 bezplatný přehrávač pro poslech hudby

2 WordPerfect Lightning Beta 
 virtuální kancelář s napojením na web

3 My Exposé 
 uspořádá plochu ve Vistě jako pod Mac OS X

4 FinalBurner 1.17 
 obsáhlý vypalovací program

5 Hardcopy 16.3 
 vytiskne obrazovku na jedno kliknutí

6 WebImageGrab 4.0 
 stahuje obrázky přímo z Googlu

7 BarMix 1.3 
 sleduje stav vašeho domácího baru

8 TypoTools Lite 3.2 
 vylepší schopnosti vašeho Wordu

9 Powerbullet Presenter 1.3.5 
 vyrábí prezentace, které poběží všude

10 Mosaic.net 0.4 
 vytváří náročné mozaikové obrazy

11 SimpleGlass 1.0 
 zprůhlední okna programů

12 Vista Sidebar 1.7.8 
 přináší postranní panel Visty na plochu XP

13 ANT MOVIE CATALOG 3.5.0.2
 správa filmové sbírky a výpujček

14 LetMeType
 psací pomůcka pro doplňování textů

15 jTagger
 změna názvů empétrojek

WEBOVÉ SLUŽBY
Nejlepší webová stránka měsíce – 
otestováno Chipem.

Poslech hudby zdarma 
■ Svou oblíbenou muziku si můžete pouš-
tět, aniž byste se museli proklikávat desít-
kami webových stanic: OpenPandora se 
přizpůsobí vašemu hudebnímu vkusu. Sdě-
líte-li této službě jméno nějaké kapely, 
vybere pro vás podobné skladby a zařadí 
je do streamu, který pak přehrávač na 
webové stránce reprodukuje. Pandora tak 
pro vás může objevit i neznámé skupiny, 
které se vám zalíbí. Můžete si založit i více 
streamů a spouštět si je podle nálady. 
OpenPandora vkládá software přímo na 
plochu, bez nutnosti vyvolávat webovou 
stránku z prohlížeče. Na webu poskytova-
tele služby stačí jen zdarma založit účet, 
a už se můžete kochat nekonečnými 
hudebními zážitky. 
 TIP 1:  Představte svůj hudební vkus přá-
telům: Pod Settings | Plugins můžete 
nastavit, aby se aktuální písňový titul 
ukázal v messengerech, jako je Skype 
nebo XFire. 
 TIP 2:  Chcete si zároveň číst text písně? 
Příslušná slova k písním dodá bezplatná 
webová služba, kterou vyvoláte prostřed-
nictvím Tools | Lyrics.

Skvělá týmová práce 
■ Pracovat na stolním počítači a stiskem tla-
čítka ukládat na web – takovou kombinaci 
umožňuje Corel ve svém nástroji WordPer-
fect Lightning. Jde o rozšíření pro Office X3, 
které však běží i samostatně. Čtyři základní 
funkce (Connector, Viewer, Navigator 
a Lightning Notes) usnadňují práci na PC 
a podporují uživatele, kteří společně pracují 
na jednom projektu. Connector je srdcem 
celého nástroje. Každý uživatel obdrží bez-
platný on-line účet včetně e-mailové adresy. 
Ten pak zpřístupní svým kolegům, čímž se 
vytvoří komfortní on-line kancelář. Viewer 
zobrazuje soubory ve formátech PDF a Word 
a oba typy dokumentů bleskurychle otevírá. 
Nepotřebujete k tomu ani Acrobat Reader, 
ani Word. Navigator vám pomáhá udržovat 
v počítači pořádek. Všechny dokumenty ve 
Wordu a v PDF ukládáte do stromové adre-
sářové struktury a odtud je můžete otevírat, 
tisknout či rozesílat. Lightning Notes posta-
čuje pro správu poznámek a umožňuje i tvor-
bu a ukládání krátkých textů. 
 TIP:  Při založení nové poznámky převezme 
Lightning automaticky její první řádek jako 
název dokumentu.

NÁSTROJE ZDARMA
FREEWARE • OPEN-SOURCE • WEBOVÉ SLUŽBY

OPERAČNÍ SYSTÉM Win 2k/XP/Vista
JAZYK angličtina
WEB http://openpandora.googlepages.com

1 O P E N P A N D O R A  0 . 6 . 7

OPERAČNÍ SYSTÉM Win 2k/XP/Vista
JAZYK angličtina
WEB www.wordperfect.com/lightning

2 W O R D P E R F E C T  L I G H T N I N G

NOVÉ
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To nejnovější na freewarové scéně – 
aktuální informace o nových verzích 
známých a oblíbených programů. 

TVgenial 4.0
Novinky: Ve freewarové verzi tohoto 
digitálního seznamu televizních 
programů je uvolněno 24 vysílačů. 
Ve verzi 4 jsou navíc v přehledovém 
zobrazení zvýrazněny pozoruhodné 
filmy (podle doporučení známých fil-
mových časopisů). 
www.tvgenial.com 

GSpot 2.7 
Novinky: Aktualizovaný nástroj pro 
analýzu videa nyní běží i pod Vistou 
a nově podporuje také formáty MOV 
a WMV. 
www.headbands.com 

KompoZer Portable 
Novinky: Opensourcový webeditor je 
nyní k dispozici i v „mobilní“ podobě na 
CD nebo v USB paměti. 
www.sourceforge.org

Ve Vistě jako na Macu 
■ S nástrojem My Exposé si můžete ovládací 
plochu nového operačního systému Vista 
uspořádat jako na počítačích od Applu. 
Zajedete-li kurzorem myši do rohu obrazov-
ky, seřadí se náhledy všech otevřených oken 
vedle sebe tak, jak to už dlouho známe 
z konkurenčního systému X. Pak stačí na 
některý z nich kliknout, a příslušné okno 
zaplní celou vaší obrazovku. A nemějte oba-
vy – funkce OS Vista Aero Glass samozřej-
mě zůstane zachována. 
 TIP:  Prostřednictvím Settings určíte, ve 
kterém rohu vaší obrazovky má být funkce 
nástroje My Exposé aktivována.

Snadnější vypalování 
■ Profesionální vypalovací programy jako Nero 
a WinOnCD stojí peníze a uživatele často ubíjejí 
spoustou možností nastavení. Zajímavou alter-
nativou je nástroj FinalBurner, který i bez dlou-
hých „cavyků“ produkuje dobré výsledky. 
Nástroj zapisuje data včetně audiosouborů na 
všechny nosiče, od CD/DVD až po Blu-ray, HD-
DVD nebo bootavacích CD/DVD. Praktické je, 
že program zahrnuje i nejdůležitější audio- 
a videopřevodníky. Začátečnící ocení možnost 
snadného vypalení disků pomocí pár kliknutí.
 TIP:  Při aktivaci funkce Autorun produkuje 
FinalBurner samostatně vytvořená menu 
s vlastními tlačítky.

Výtisk obrazovky 
■ Probuďte svojí klávesu PrtScr 
k novému životu. Prostřednictvím pří-
davného zeleného tlačítka a programu 
Hardcopy obrazovku nejen vytisknete, 
ale hned také vyvoláte integrovaný 
obrazový editor ve vašem počítači. Ten 
kromě barevných korektur nabízí i FTP 
klienta, pomocí něhož můžete obrázky 
vystavit on-line. Komfortní je dávková 
funkce, která zpracuje více obrazů 
najednou. 
 TIP:  Volbou Choice | Off EXE or DLL 
sejmete screenshoty tlačítek zvoleného 
programu, aniž byste jej museli složitě 
spustit.

Barman v počítači 
■ Váš domácí bar bude kompletní teprve 
s velmi šikovým nástrojem BarMix. Zadá-
te do něj množství všech ingrediencí, kte-
ré máte doma nebo například na chatě 
v zásobě, a program vám hned navrhne, 
jaké koktejly z nich můžete vykouzlit. 
Došel gin? BarMix vás na to upozorní, 
a dokonce vám třeba vypočítá, kolik rumu 
bude zapotřebí na vaši příští „caipirinha 
party“ pro vaše přátelé. 
 TIP:  Vyobrazení koktejlů jsou k dispozici 
na webové stránce. Aby však nástroj 
fotografie našel, musíte mu k nim zadat 
v programu cestu pod Extra | Regulation 
| List pictures.

Hledání jedním kliknutím 
■ Vyhledávání obrázků v nejnavštěvo-
vanějším vyhledávači Googlu je skvělá 
věc, s programem WebImageGrab je to 
však ještě pohodlnější než doposud: 
stačí zadat hledací pojem, a program 
už pročesává web pomocí vyhledávací-
ho stroje Googlu. Výborné přitom je, 
že všechny nalezené soubory rovnou 
stahuje a ukládá je do jedné předdefi-
nované složky. 
 TIP:  Chcete-li se dozvědět, odkud stažené 
obrázky pocházejí, nebo kdo vám je poskytl 
otevřete soubor img_sources.txt v příslušné 
složce. V něm najdete seznam všech 
použitých URL.

OPERAČNÍ SYSTÉM Win 2k/XP
JAZYK angličtina
WEB www.protectedsoft.com

4 F I N A L B U R N E R  1 . 1 7

OPERAČNÍ SYSTÉM Win Vista
JAZYK angličtina
WEB http://blogs.labo-dotnet.com

3 M Y  E X P O S É

OPERAČNÍ SYSTÉM Win 2k/XP/Vista
JAZYK angličtina
WEB www.sas21.com

6 W E B I M A G E G R A B  4 . 0

OPERAČNÍ SYSTÉM Win 9x/2k/XP/Vista
JAZYK němčina
WEB www.hardcopy.de 

5 H A R D C O P Y  1 6 . 2

OPERAČNÍ SYSTÉM Win 2k/XP/Vista
JAZYK angličtina
WEB www.barmix-software.de 

7 B A R M I X  1 . 3

NOVÉ AKTUALIZACE
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Fotoalbum s GPS 
Kdepak to jen bylo? Službě locr můžete pos-
lat své fotky a prostřednictvím Google Maps 
jim přiřadit geografické souřadnice místa 
jejich pořízení. Jakmile služba fotografie lo-
kalizuje, přidá k nim další obrázky z okolí 
místa snímku, které pořídili jiní uživatelé. 
K danému místu kromě toho locr nabídne 
obsáhlé tipy a doporučení, například 
o pamětihodnostech ležících v blízkém okolí. 
 TIP:  Při předávání fotek můžete stanovit, 
kdo si je smí prohlížet: kdokoli, vaši přátelé, 
nebo jen vy sami.

Průhledná okna 
■ Zajímavý nástroj SimpleGlass pro-
půjčí vaší ovládací ploše pod Windows 
XP optické efekty, jimiž se pyšní nový 
operační systém Windows Vista s Aero: 
okna jsou transparentní, takže můžete 
například psát e-mail a zároveň sledo-
vat vaší oblíbenou webovou stránku. 
Stupeň průhlednosti se nastavuje klá-
vesovými zkratkami. Nástroj Simple-
Glass umí nechat zmizet i kompletní 
hlavní panel. 
 TIP:  Stisknete-li při aktivaci okna Alt+Ctrl+S, 
nastartuje se speciální funkce AutoGlass. 
Pak se budou vámi vybraná okna samočinně 
otevírat jako průhledná.

Postranní panel pro XP 
■ Některými vymoženostmi nejnovějšího 
operačního systému Microsoftu Windows 
Vista se mohou potěšit i uživatelé XP. Patří 
k nim například Sidebar, který při okraji 
obrazovky sdružuje praktické funkce jako 
hodiny, kalendář, slideshow, předpověď poča-
sí a další zajímavé funkce. A kdo chce, může 
odtud i vyhledávat soubory z BitTorrentu ne-
bo ovládat MediaPlayer. Program Vista Side-
bar nabízí efekty s barevnými přechody, prů-
hledností a odlesky.
 TIP:  Na webové stránce výrobce najdete 
k bezplatnému stažení další praktické minia-
plikace, například pro indikaci zatížení CPU 
nebo webového provozu.

Alternativa k PowerPointu 
■ Stane-li se, že máte předvést svou prezen-
taci na cizím počítači a zjistíte, že v něm chy-
bí software od Microsoftu, je to k vzteku. 
Jedinou záchranou je program Powerbullet 
Presenter však vytváří EXE soubor, který 
nepotřebuje ani software, ani přehrávač, 
neboť běží zcela samostatně. V programu 
jednoduše založíte jednotlivé „fólie“, doplníte 
efekty, a vaše nová prezentace poběží bez 
problémů na jakémkoliv počítači.
 TIP:  Zaškrtnete-li v programu volbu Project 
| Export Settings | Full Screen, otevře se pre-
zentace v celoobrazovkovém režimu.

Pixelový impresionismus 
■ Stačí pár kliknutí, a váš obrázek dostane 
úplně jiný ráz: velmi šikovný program Mosaic.
net z něj dokáže mapováním vytvořit velmi 
zajímavou pixelovitou mozaiku. Program 
však nekončí se svým uměním jen u mozaiky, 
umí toho ještě více: disponujete-li rozsáhlou 
obrazovou databankou, funkce Mosaik 
z vašich fotek sestaví nový obraz. Čím víc 
obrázků, tím lepší výsledek máte u sebe. 
 TIP:   Máte málo vlastních obrázků? Po akti-
vaci Databank | Picture se vám otevře modul 
ImageDownloader, který prohledá galerii 
Flickr a dodá vám fotografií dost a dost.

OPERAČNÍ SYSTÉM Win XP
JAZYK angličtina
WEB www.thoosje.com

13 V I S T A  S I D E B A R  1 . 7 . 8

OPERAČNÍ SYSTÉM Win 2k/XP/Vista
JAZYK angličtina
WEB http://mosaic.bloomaniac.de

10 M O S A I C . N E T  0 . 4

OPERAČNÍ SYSTÉM Win 2k/XP/Vista
JAZYK němčina
WEB www.typotools.de

8 T Y P O T O O L S  L I T E  3 . 2

OPERAČNÍ SYSTÉM Win 9x/2k/XP/Vista
JAZYK angličtina
WEB www.powerbullet.com

9 P O W E R B U L L E T  P R E S E N T E R

OPERAČNÍ SYSTÉM Win 2k/XP/Vista
JAZYK angličtina
WEB http://tenstral.te.ohost.de

11 S I M P L E G L A S S  1 . 0

URL MĚSÍCE

KATEGORIE fotografická komunita
JAZYK angličtina
WEB www.locr.com

12 L O C R

Profi layout ve Wordu 
■ Tento plug-in se začlení do Wordu a nabízí 
pak mnoho speciálních možností, například 
dvoustranný layout se správným „zrcadlem“. 
Pro každodenní typografické úkoly poskytuje 
nástroj na jedno kliknutí německé a francouz-
ské uvozovky, různé spojovníky a mezery 
odlišných délek. Generátor slepého textu rych-
le naplní dokument textem, takže ihned uvidí-
te, jak bude layout i s obsahem vypadat. 
 TIP:  Pod nabídkou Automaticall Converting 
můžete stiskem tlačítka doplnit do textu 
ligatury, vymazat zbytečné mezery a vyrov-
nat různě dlouhé odstupy mezi znaky.
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Správa filmů a DVD 
■ Nezvěstná videa nebo DVD patří díky 
nástroji Ant Movie Catalog minulosti. 
Program vaši filmovou sbírku zorganizu-
je podle všech myslitelných kategorií 
a kromě toho vede i jednoduchou správu 
výpůjček. 
 TIP:  U velkých filmových sbírek by bylo 
manuální zadávání informací ke každému 
snímku příliš pracné. Využívejte proto 
importní funkci: stiskněte F6, zvolte jeden 
z uvedených pramenů – a informace o každém 
vašem filmu (režisér, herci a popis) se do 
sbírky automaticky převezmou.

Psací pomůcka 
■ Slova napsaná na klávesnici si nástroj 
zaznamenává v databance a při jejich 
příštím zapisování nabízí samočinné dopl-
nění slova či obratu. Ve vyskakovacím 
okně se ukáží návrhy, jak by rozepsaný 
pojem mohl znít. Pokud vhodný návrh 
potvrdíte, LetMeType slovo dokončí. 
Nástroj pracuje se všemi programy pro 
Windows a je užitečným pomocníkem 
zejména při zadávání dlouhých URL. 
 TIP:  Zakládejte si pro určité účely vlastní 
databanky, hlavně když sepisujete texty 
s odbornými pojmy.

Přejmenování „empétrojek“ 
■ Objevují se na displeji vašeho hudební-
ho přehrávače namísto názvu skladby jen 
nějaké záhadné znaky? Pak v souborech 
chybějí přídavné informace – tzv. ID3 
tagy. Tyto údaje, jako je titul, album nebo 
hudební žánr, umí zpracovat nástroj 
jTagger a dokáže i změnit název souboru. 
Komfort: Stiskem tlačítka lze měnit tagy 
kompletních alb. 
 TIP:  Pokud váš mobilní přehrávač z nepo-
chopitelných důvodů některé „empétrojky“ 
nerozezná nebo nepřehrává, mohou být rov-
něž na vině chybějící ID3 tagy.

OPERAČNÍ SYSTÉM Win 9x/2k/XP/Vista
JAZYK angličtina
WEB http://dronten.googlepages.com

16 J T A G G E R

OPERAČNÍ SYSTÉM Win 9x/2k/XP
JAZYK angličtina
WEB www.antp.be

14 A N T  M O V I E  C ATA LO G  3 . 5 . 0 . 2

OPERAČNÍ SYSTÉM Win 9x/2k/XP/Vista
JAZYK angličtina
WEB www.clasohm.com

15 L E T M E T Y P E




