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Vyhledávání ovladačů
Driver Genius Pro
Chip DVD 9/07
Na Chip DVD 9/07 je v plné verzi 
program Driver Genius Pro 6.2.  Po 
nainstalování lze sice zálohovat/
instalovat drivery a hledat nové, 
nelze je ale ze stránek výrobce 
updatovat. Linky na updatované 
drivery jsou neplatné. Program je 
tak zcela nevyužitelný a jako „plná 
verze“ rozhodně nefunguje. Chci se 
proto zeptat, kde je chyba.

Daniel Houša (e-mail)

Driver Genius Pro 6.2 je plná 
komerční verze, a to ve stavu, 
v jakém byla prodávána před 
nahrazením novou, sedmou verzí. 
Výrobce k této verzi pro časopisy 
poskytuje aktualizaci databáze 
ovladačů, která se do programu 
nahrává prostřednictvím inter-
netu, ale neposkytuje tzv. tech-
nickou podporu. A proto v oka-
mžiku, kdy u některé hardwarové 
komponenty nelze pomocí tlačít-
ka Stáhnout ovladač | Stáhnout 
pomocí IE stáhnout aktualizaci 
driverů, je potřeba zvolit Stáh-
nout ovladač | Zkopírovat odkaz 
ke stažení do schránky.

Pak už stačí jen spustit Google 
a do vyhledávacího políčka vložit 
odkaz. Pro vyhledávání je však potře-
ba ponechat jen název samotného 
souboru ovladače s koncovkou EXE 
nebo ZIP. Je tedy nutno z celého odka-
zu odstranit informaci o umístění, což 
je zpravidla http://208.109.46.212/
drivers/xxx/.

Google většinou vyhledá soubo-
ry alespoň na pěti místech, zejmé-

na na severech samotných výrobců 
nebo na www.mydrivers.com. 
Martin Kučera, redakce Chip DVD

TuneUp Utilities a spol.
Chip DVD
Zdá se mi, že uměle tlačíte 
dopředu program TuneUp Utilities. 
V dubnu se na něj na straně 65 
objevila reklama (to je samozřej-
mě věc inzerenta). V červenci se 

Bezpečné surfování s Operou
Opera je prohlížeč s nejmenším trž-
ním podílem, přestože se jedná 
o skvělý program. Mělo by se více 
psát i o programech, které nepochá-
zejí od Microsoftu.

Jan Štursa (e-mail)

Velký test browserů, Chip 9/07, str. 8
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objevila plná starší verze s mož-
ností  nákupu verze aktuální (stejný 
inzerent). V srpnu byl program 
opět uveden v testu tuningových 
nástrojů (na straně 118). Měníte 
snad starší produkty za možnost 
inzerce na nové? Model vypadá 
marketingově zajímavě pro obě 
strany. Uživatel si zvykne na star-
ší verzi  a poté si zakoupí novou 
a Chip má plnou verzi softwaru. 
Případně jakou formou spolupra-
cujete s firmou Miton (provozo-
vatel serveru sw.cz)?  Je tu jistá 
pachuť z nezávislosti časopisu.

Ladislav Rak (e-mail)

Ano, máte pravdu, TuneUp Utilities 
možná „tlačíme“, ale jen proto, že 
se podle našich zkušeností jedná 
o jeden z nejlepších a nejkomplexněj-
ších dostupných tuningových nástro-
jů. Před rokem jsme na Chip DVD 
uvedli verzi 2005, která měla velký 
úspěch a byla asi nejvyužívanějším 
softwarem z našeho DVD, letos jsme 
uvedli verzi 2006. Děláme to z jed-
noho jediného důvodu: pokud přine-
seme atraktivní nástroje, přilákáme 
čtenáře a zvýšíme tím prodej našeho 
titulu. Pokud přitom nadstandard-
ně spolupracujeme s firmou Miton 
(provozovatel serveru sw.cz), pak jen 
proto, že je schopna nám za přija-
telnou cenu nabídnout kvalitní plné 
verze programů, které potom využí-
vají naši čtenáři. Rozhodně je mylné 
obviňovat nás z jakékoliv závislosti. 
Nikoho ke koupi nových verzí nenu-
tíme, naopak si myslíme, že verze 
z našeho DVD jsou pro většinu uživa-
telů naprosto dostačující. 

Pokud nějaký software na Chip 
DVD postrádáte, budeme se těšit 
na vaše návrhy, nicméně asi chá-
pete, že programy typu Photoshop, 
MS Office nebo Windows nabíd-
nout nemůžeme.

redakce Chipu




