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Jak si držet viry od těla
Superviry budoucnosti
Chip 5/2013, str. 32
Děkuji za článek o hrozbách a počítačové 
bezpečnosti. Takováto varování jsou vždyc-
ky užitečná. Já osobně se od Windows po-
stupně odkláním. Mám dva počítače s CPU 
Athlon X2 240 a 270, které jsem si sám po-
stavil. Jeden běží od roku 2011 na Win-
dows 7, další pracuje na Linuxu Mint. 
K prohlížení internetu už téměř výlučně 
používám pouze PC s Linuxem. Oba počí-
tače mají společný externí zálohovací disk 
a společnou tiskárnu. Doufám, že si tak 
udržím viry od těla. Windows 7 využívám 
k provozu jen některých aplikací a Win-
dows 8 si docela určitě nekoupím.

FRANTIŠEK VLASÁK (E-MAIL)

Koupě použitého PC
rubrika Bezpečnost
Chip 5/2013
Na burze jsem levně koupil počítač a zjistil 
jsem, že když ho spustím, na obrazovce 
naskočí dvě ikonky – Martin a host. Jenže 
Martin je na heslo a host nemá práva co-
koli instalovat a mazat, navíc je činnost na 
počítači v hostu blokována kapacitou. Jak 
se dostanu dovnitř a odbourám heslo? 
Jedná se o Windows 7. Byl jsem za prodej-
cem, ale on prý počítač koupil někde na 
exekuční burze a také heslo neví. A žádné 
instalační DVD to samozřejmě nemá. 

J. ZEMAN (WEB)

To, co popisujete, je klasický problém ná-
kupu podezřelých počítačů. Nikdy nevíte, 
jestli počítač není kradený nebo s ním ne-
jsou svázány nějaké další problémy (viry). 
Pokud prodávající skutečně koupil PC na 
exekuční burze, měl by k němu být mini-
málně štítek s licenčním číslem Windows.

Ale k samotnému problému – metod, 
jak jej vyřešit, je několik. Nejlogičtější 
(a nejlevnější) je použití jakékoliv distribuce 
Linuxu. Stáhněte si Linux, zformátujte disk 
a Linux na něj nainstalujte. Mohl byste také 

zkusit software pro hádání hesel, ale to je 
příliš velká loterie – jestliže uživatel použil 
složitější heslo, může ho program hledat 
měsíce. Pokud opravdu trváte na získání 
přístupu k Windows 7, použijte software 
s funkcí „Windows password resetting“, 
který k systému znovu získá práva. Progra-
mů, které toto dokážou, je celá řada. Dopo-
ručili bychom například Trinity Rescue Kit, 
ke kterému najdete návody i na internetu.
Na závěr bychom vás chtěli upozornit na 
úskalí tohoto kroku:

1) Počítač může být zavirován a vy nemá-
te šanci to zjistit.
2) Nevíte, zda licence pro W7 je skutečně 
koupená (pokud ne, máte smůlu).
3) Pokud je PC kradený a je na něm loka-
lizační software, máte problém.

REDAKCE CHIPU

Záplava dat i zařízení
Po drátech, nebo vzduchem?
Chip 5/2013, str. 106
Je dobře, že se nebojíte napsat, že ne-
existuje nic rychlejšího a stabilnějšího než 
kabel. Vím, že je „moderní“ spojovat vše 
vzduchem, ale je to také pomalejší a ná-
chylné na nejrůznější rušení. Proto jsem si 
doma vše „postaru“ spojil kabelem. Jistě, 
je to občas možná trochu kabelový chaos, 
ale to se dá přežít a uspořádat. A nejlepší 
je, že kabelové spojení produkuje mnohem 
méně elektrosmogu. Nechtěl jsem ve 
svém bytě vytvářet ještě více elektromag-
netického záření, nachytáme ho v dnešní 
době všude až dost.

JAN KRAMOLIŠ (E-MAIL)

Dopisy 
Redakce Chipu
Burda Praha, spol. s r.o. 
Přemyslovská 2845/43, 
130 00 Praha 3
E-mail: chip@chip.cz
Ohlasy a otázky 
k jednotlivým tématům 
Hardware:
michal.bares@chip.cz
Tel.: 225 018 682
Internet a bezpečnost:
petr.kratochvil@chip.cz
Tel.: 225 018 768

Software a komunikace:
radek.kubes@chip.cz
Tel.: 225 018 423
Ohlasy a otázky k Chip DVD 
Tel.: 225 018 624, 225 018 628
E-mail: chipdvd@chip.cz
Web: www.chip.cz/dvd
Všechny další adresy a kontakty nalez-
nete v tiráži na straně 144.
Vzhledem k omezené kapacitě redakce 
vám bohužel nemůžeme zaručit, že vám 
zodpovíme vaše technické dotazy, které se 
netýkají přímo článků a programů uveřej-
něných v tištěném Chipu nebo na Chip DVD.

KONTAKT

INFO: PŘEDPLATNÉ CHIPU
Služba předplatného
Distribuci pro předplatitele časopisu 
Chip provádí nově společnost SEND 
Předplatné, spol. s r. o. Písemné a tele-
fonické objednávky a případné rekla-
mace předplatného v ČR směrujte na 
poskytovatele:
SEND Předplatné, spol. s r. o., Hala A3, 
Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9. 
Příjem objednávek a reklamace 
předplatného na telefonu 225 985 225, 
nebo e-mailem chip@send.cz. 
On-line objednávky zadávejte na 
www.chip.cz/predplatne, případně na 
www.send.cz.

Vlastní doručování předplacených 
časopisů zajišťuje Česká pošta.
Další informace najdete také v tiráži 
na straně 144, případně přímo 
na www.chip.cz/predplatne.
Starší čísla a speciály
Objednávky a doposílání starších čísel 
a speciálních vydání jsou realizovány 
výhradně prostřednictvím společnosti 
D Servis, ing. Staněk, tel. 737 388 459, 
e-mail: vladimirstanek@seznam.cz. 
Na uvedeném kontaktním spojení zís-
káte informace o cenách i stavu zásob 
požadovaných titulů, a to včetně podmí-
nek doposílání.

100 dní Windows 8

TaBlEtY

oD 3 000 Kč → 66

Co dokážou
levné přístroje

KVĚTEN – MAY 05/2013DVD 8 GB

JAK ODDĚLIT SOUKROMÁ A PRACOVNÍ DATA 
v iOS, Androidu i Windows → 112

KABEL, NEBO VZDUCH? 
Nejvhodnější propojení domácích přístrojů → 106

ÚLOŽIŠTĚ ZDARMA
Risk, nebo výhoda?
Cloudové služby za 0 Kč: Jak bezpečná je 
synchronizace smartphonů, PC a tabletů přes cloud → 82

 Nové 
 SUPERVIRY 
Bankovní trojské koně, mobilní viry, infikované smart TV: 
Co musíte udělat, aby vaše přístroje přežily → 32

 

Plné verze 
na Chip DVD

Burning Studio 2013
WinOptimizer 2013 
Photo Commander 9

ASHAMPOO BOX

VYPALTE SI 
HD FILMY

OBNOVA DO 
30 SEKUND!

DVDFab Blu-ray Creator

FarStone RestoreIT 7

Geniální správce hesel
Sticky Password 6 Pro
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Na nová Windows nepřestoupím
ani po 1 000 dnech! Prostě je 
nepotřebuji.  
J. KAPLAN  (e-mail) 


