
 

  

 

    
    

 
 

stvořeny. Navíc jsme pro vás nachystali další 

nástroje na Chip DVD, které vám pomohou 

vytvořit zálohu i zachránit poškozený disk.

Image: Sofistikované nástroje
Všechny programy jsou novinky. Acronis 

Trume Image Home 2009 

byl uveden pouze ně-

kolik dní před začát-

kem našeho testování. 

Jedinou výjimkou je 

Perfect Image 11, který 

vychází z verze Para-

gon Drive Backup Pro 

8.5. Tento program 

však již existuje v nověj-

ší verzi 9.0. To, co produktu 

chybí nejvíc, je komfortní ovlá-

dání, obzvláště při srovnání s Acroni-

sem. Ten při prvním spuštění sám analy-

zuje systém a navrhuje nejlepší strategii 

zálohování.

Co se týká vytváření image, všechny pro-

gramy nabízí vysoký standard. Vytváření 

zálohy celého disku, i u běžícího systému, je 

stejně samozřejmé jako ukládání hotového 

image na místo v síti. Rozdíly jsou však 

v rychlosti vytváření. Acronis utíká všem 

 F
orrest Gump měl život jako bonbonié-

ru – samé překvapení. Většina uživate-

lů počítačů ale o žádná překvapení 

nestojí. Má to jeden důvod: když se to-

tiž v počítači objeví něco neočekáva-

ného, téměř vždy se jedná o nepříjemnou zá-

ležitost. Proto se snažíme o to, aby nás těch 

překvapení potkalo co nejméně.

Chcete-li chránit počítač, většinou k tomu 

používáte antivirový program. Ten vás zbaví 

překvapení v podobě virů. Další programy 

zabrání útokům hackerů, uzavřou vstupy 

pro trojské koně a vůbec přichystají počítač 

tak, abyste mohli klidně spát. Jeden program 

však v obvyklé výbavě počítačů chybí. Jedná 

se o nástroj, který vytváří image vašeho dis-

ku a tím chrání před totální ztrátou dat. Řada 

uživatelů si navíc ještě nezvykla na správné 

dělení disku, kdy je systém oddělen od uživa-

telských dat. Přitom z hlediska bezpečí je ta-

kové oddělení prakticky nutností. Když se 

totiž zhroutí Windows a je třeba provést no-

vou instalaci, neobejdete se bez zformátová-

ní partition.

Balíky programů, které jsme otestovali, 

zvládnou všechny tyto činnosti a zabrání ja-

kémukoliv překvapení. My jsme testovali, jak 

dobře si balíky poradí s úkoly, pro které byly 

True Image 2009: Vítěz našeho testu nabízí výjimečné funkce 
i přehledné ovládání.

 Kompletní péče 
o vaše disky
Nabízejí veškerý komfort a užitečné funkce. Zálohují data, opravují chyby, poskytují plnou péči. Ne 
všechny však pracují stejně dobře. Chip otestoval ČTYŘI BALÍKY, které se starají o pevné disky. 
MARKUS MANDAU

  SHRNUTÍ 
Balíky odvádí dobrou práci, práce s ima-
gem je na vysoké úrovni. Zazálohování ce-
lého běžícího systému tak není žádný pro-
blém. Horší je to s kompatibilitou při práci 
s partition. S Vistou si rozumí jen vítěz na-
šeho testu Acronis. Další funkce programů 
fungují velmi dobře – jak zálohování jed-
ním kliknutím, tak ukládání zálohy na síť 
nebo permanentní záloha. Programy navíc 
nabízejí dostatečný komfort. 
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UŠETŘETE PŘI NÁKUPU: Testované programy 
můžete zakoupit se slevou v internetovém ob-
chodě www.sw.cz. Podrobnosti včetně slevových 
kuponů najdete na Chip DVD v rubrice Software.

ostatním testovaným kandidátům. Náskok 

má program i při kompresi zálohy. Rozdíl 

při testování byl opravdu značný. 2GB parti-

tion s Windows XP dokázal Acronis zabalit 

na prostor o 40 MB menší, než kolik potře-

boval Drive Backup nebo Perfect Image.

TESTY A RECENZE DISKOVÉ BALÍKY 
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Vysoký standard: všechny programy zvlá-

dají také ukládání změn do hotových imagů, 

tedy jejich rozšiřování. Díky tomu neprobíhá 

zálohování tak dlouho, protože se ukládají jen 

provedené změny.

Pomocí nástroje, jako je třeba Image-Ex-

plorer, je pak možné hotové obrazy procházet, 

případně obnovovat soubory, které již byly 

smazány nebo se ztratily. Nejpohodlněji to jde 

s nástrojem Norton Ghost. Tento nástroj při-

pojí obraz disku jako novou virtuální jednot-

ku, po které se můžete neomezeně pohybovat 

a kopírovat z ní soubory jako v běžném prů-

zkumníkovi.

Až na Northon Ghost používají všechny 

programy speciální oddělenou partition, na 

kterou si ukládají svoje vlastní soubory. Acro-

nis dokonce nabízí funkci „Try&Decide“, která 

slouží k testování a zkoušení. Jak funguje? 

Acronis si pamatuje originální stav počítače. 

Vy mezitím provádíte změny – testujete pro-

gramy, měníte konfigurace, editujete registry 

a vůbec zkoušíte všechno možné, co by váš 

systém mohlo poškodit. Pokud se pak rozhod-

nete vrátit vše zpět, použijete funkci Try&De-

cide, která počítač vrátí do původního stavu. 

Pořádný program potřebuje také pořádné 

záchranné médium. To se použije v případě, 

že Windows se již nechtějí spustit a je třeba 

provést obnovu ze zálohy. Programy sázejí 

buď na bootovací CD, které umí vytvořit 

všechny nástroje, nebo na USB flash disk, kte-

rý podporují Acronis a Paragon. Záchranná 

CD od Paragonu a Nortonu dokonce přidáva-

jí i chybějící ovladače. To je důležité v přípa-

dě, že některý hardware potřebuje speciální 

ovladače, bez nichž by se systém nespustil. 

Norton analyzuje sám, které ovladače by 

mohly chybět, u Paragonu musíte INF sou-

bory přidat ručně.

Záloha: Jen jeden live
Jednou z klíčových vlastností je to, jakým způ-

sobem program zálohuje data. Programy na-

bízejí více metod zálohování, avšak ne každá 

se hodí pro všechny případy.

Základem je plná záloha. Ta vytvoří no-

vý image z dat na harddisku. Výhodou je, 

že máte opravdu skutečnou zálohu, a po-

kud starší image nemažete, můžete se po-

dívat i na předchozí verze dokumentů, sta-

ré týdny či měsíce. Nevýhody však v tomto 

případě převyšují výhody. Tato záloha spo-

třebuje velké množství místa a navíc její 

vytvoření trvá dlouhou dobu.

Rozumným kompromisem je diferenciál-

ní (rozdílová) záloha. Ta ukládá do image jen 

nové a změněné soubory. Díky tomu velikost 

image narůstá jen velmi pozvolna a záloha je 

provedena rychle – znovu se kopírují jen změ-

něné soubory.

AVANQUEST

SYMANTEC 

PARAGON

  PLNÉ VERZE NA CHIP DVD
Hard Disk Manager & Drive Backup
Speciální plné verze programů Paragon Hard Disk Manager a Drive 
Backup pomohou s instalací, správou i zálohováním pevných disků počítače. 

Vybavenější je program Hard Disk Mana-
ger, který obsahuje navíc především funkce 
pro instalaci nových pevných disků do po-
čítače a vytváření diskových oddílů. Oba 
programy shodně obsahují funkce pro zálo-
hování kompletního obsahu, obnovu disků 
a jejich oddílů ze zálohy, klonování disků 
a oddílů nebo obnovu dat. Uživatelské roz-
hraní a ovládání obou aplikací je prakticky 
identické, s jejich funkcemi se pracuje pro-
střednictvím průvodců.

Paragon Drive Backup by měli nainsta-
lovat uživatelé, kteří chtějí mít na stanicích 
zajištěno automatické zálohování pro pří-
pad havárie. Speciální verze programů Pa-
ragon Hard Disk Manager 8.5 Special Editi-
on a Paragon Drive Backup 8.5 Special Edi-
tion nabízí snadnou instalaci, správu i zálo-
hování pevných disků počítače. 
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Při zálohování na nás udělal největší do-

jem Norton Ghost. Vedle výborné funkčnosti 

totiž nabízí i náležitý komfort. Zálohování na-

víc můžete nastavit i podle typu souboru. Jiné 

parametry lze nastavit pro multimediální 

soubory, jiné pro e-maily nebo oblíbené po-

ložky. Skvěle je vyřešeno i plánování záloh. 

Záloha může proběhnout vždy při určité spe-

cifikované činnosti, například při instalaci no-

vého ovladače. Držet krok v časování záloh 

může s Nortonem jen nový True Image.

Zcela speciální zabezpečení souborů nabí-

zí Perfect Image s funkcí AutoSave. Ten zálo-

huje data kontinuálně. Limit pro trvalou zálo-

hu je 10 MB, což je velikost dostatečná pro 

většinu systémových souborů a ovladačů, do-

kumentů Wordu a Excelu a také fotografií. Ať 

už se váš disk pokazí v jakýkoliv okamžik, ne-

přijdete o žádný dokument. Záloha totiž bude 

obsahovat všechny dokumenty v nejčerstvěj-

ší podobě. Vždy když provedete s malým sou-

borem nějakou změnu, program vytvoří jeho 

POŘADÍ
Produkt

Výrobce

Cena
Celkové hodnocení

Image funkce (30 %)

Zálohování souborů (30 %)

Práce s partition (20 %)

Management disků (20 %)

Poměr cena/výkon

Image funkce
Komprimace / šifrování image

Procházení image

Rozšiřování image

Image systémové partition běžícího systému

Doba vytvoření systémové partition Visty

Vypálení image (CD/DVD/Blu-ray)

Uložení image na síť

Vytvoření bezpečné kapsle na disku

Dodatečné zabezpečení image

Zálohování souborů
Zálohování pevného disku / partition

Záloha místa / souborů

Zálohování podle typu souboru

Zálohování (normální/inkrementální/diferenciální)

Plánování záloh

Kopírování sektoru po sektoru

Zálohy v reálném čase (live)

Práce s partition
Vytvoření / formátování / mazání

Přesouvání / dělení / sloučení

Nastavení aktivní partition / skrytí partition

Primární partition jako logická

Obnova ztracené patition

Kopírování disku / partition

Podporované souborové systémy

Konverze systémů

Redistribuce volného místa
Pojmenování partition / přidělení písmene 
v systému / velikost klastru
Virtuální mod

Kompatibilita s Vista partition

Management disků
Defragmentace

Bootmanager

Kontrola chyb na disku

Zobrazení / úprava sektorů

Oprava MBR

Bezpečné smazání disku

Záchranný disk 

Profesionální tip: Oprava poškozeného systému
Pokud partition manager místo své práce zob-
razí jen chybové hlášení, budete na spuštění 
svého operačního systému čekat marně. V té-
to nepříjemné situaci vám pomůže TestDisk, 
který najdete na Chip DVD.
Analýza: Spusťte TestDisk, zvolte poškozený 
disk a v hlavním menu vyberte »Analyse«. Po 
chvíli TestDisk zobrazí stav disku. Pokud se 
zobrazí hlášení „Bad sector count“, něco 
v bootsektoru není v pořádku. 
Oprava: Vraťte se proto zpět do hlavního me-
nu a zvolte »Advanced«. Vyberte chybnou 

partition a zvolte »Boot«. Pokud je jak Boot-
sektor, tak Backup-Boot-Sektor označen jako 
„Bad“ a „Sector are not identical“, vyberte 
možnost »Rebuild BS« a nechte TestDisk zno-
vu vytvořit bootsektor. Po dokončení operace 
zkontrolujte správnost kliknutím na »List«. 
Pokud se nyní vypíšou partition správně, je 
vše v pořádku. Zvolte už jen »Write«, abyste 
nový bootsektor uložili. Po novém spuštění 
počítače by vám měl operační systém zase 
naběhnout.
Info: www.cgsecurity.org 

zálohu. Díky tomu, že program zálohuje jen 

soubory do 10 MB, nebude zálohování brzdit 

běžnou práci na počítači.

Správa partition: Vista – lamač zubů
Pokud není program pro práci s partition pre-

cizní, bude mít Windows Vista potíže. Tento 

operační systém od Microsoftu má totiž vlast-

ní nástroj pro správu partition a ostatním 

programům hází klacky pod nohy. Zapisuje 

informace o partition jinam, než je to běžné. 

Standardně je prvních 63 sektorů na partition 

rezervováno pro Master Boot Record (MBR), 

Vista však používá 2 048 sektorů. Pokud si na 

to příslušný software nedá pozor, přepíše Vis-

tě tento rozdíl a operační systém z Redmondu 

se poté nespustí.

Předpokládali jsme, že všechny testované 

aplikace si s Vistou poradí bez škobrtnutí. Rea-

lita ovšem vypadala trochu jinak. Partition 

Magic 8 si s originálním nástrojem z Visty ne-

rozumí. Aspoň že výrobce přestal produkt na 

svých stránkách prodávat.

Nikoho asi nepřekvapí stejné potíže 

i u Avanquests Partition Commanderu, což je 

vlastně jen přepracovaná verze nástroje Para-

gon Partition Manager 8.5. Potíže s kompatibi-

litou tohoto nástroje s Vistou jsou všeobecně 

známé.

Překvapilo nás, že ani Paragon ve své nej-

novější verzi 9.0 není s Vistou zcela kompati-

bilní. Již při prvním testu při přesunu partiti-

on došlo k poškození do takové míry, že sys-

tém se nemohl znovu spustit. Pomohla až 

oprava MBR díky freewarovému TestDisku 

(viz text dole). Funkční zůstal systém jen při 

použití nástroje Acronis Disk Director 10.

Všechny aplikace nabízejí také svůj vlastní 

bootmanager – s výjimkou Partition Com-

manderu. Bootmanager je řešením pro kaž-

dého, kdo chce vedle Visty ještě stále používat 

XP. Přestože je tento „nový“ operační systém 

na trhu již dva roky, řada výrobců s ním má 

stále ještě potíže a nevyřešené problémy.   
 AUTOR@CHIP.CZ

  INFO 

Další nástroje 
Následující užitečné nástroje jsou pro vás 
připraveny na Chip DVD.
TestDisk vám pomůže, vykazuje-li váš 
pevný disk chyby. Dokáže provést analý-
zu i opravu.
EasyBCD řeší potíže s bootmanagery, kte-
ré si neporadí s Windows Vista.
Defraggler defragmentuje váš pevný disk.
DirSync je jednoduchou cestou, jak pro-
vést ruční zálohu souborů.
SelfImage, DriveImage XML jsou kvalitní 
programy pro práci s imagem.
Areca Backup, Cobian Backup nabízejí 
komfortní zálohování.
TeraCopy dokáže zkopírovat velmi velké 
soubory rychleji než operační systém.

hr NA DVD: Programy k tomuto článku 
najdete na DVD pod indexem HARDDISKY

TESTY A RECENZE DISKOVÉ BALÍKY 

58 12/2008  WWW.CHIP.CZ

xxxyyy (x) HDsuite_Ch.indd   58xxxyyy (x) HDsuite_Ch.indd   58 12.11.2008   21:17:5412.11.2008   21:17:54



  KRÁTCE _  DISKOVÉ BALÍKY

JAK JSME TESTOVALI

Všechny programy jsme testovali jak pod XP, 
tak pod Vistou. Při vytváření image jsme se 
soustředili především na schopnost zazáloho-
vat systémovou partition a uložit ji na místo 
v síti. Důležitá byla také záloha souborů a její 
provedení. Při práci s partition jsme hodnoti-
li, jak si program poradil (či spíše neporadil) 
s Vistou.

30 % IMAGE FUNKCE
30 % ZÁLOHOVÁNÍ 
SOUBORŮ

20 % PRÁCE 
S PARTITION

20 % MANAGEMENT 
DISKŮ

1. MÍSTO 2. MÍSTO 3. MÍSTO 4. MÍSTO 
Disk Director Suite 10/ 
True Image Home 2009

Partition Manager 9 Personal /
Drive Backup 9 Professional

Partition Magic 8/ 
Norton Ghost 14

Partition Commander 10/ 
Perfect Image 11

www.acronis.cz www.paragon-software.com www.symantec.cz www.avanquest.com

1 260 Kč / 1 308 Kč 578 Kč / 710 Kč 1 700 Kč / 1 621 Kč 50 eur / 50 eur
82 bodů

    
77 bodů

    
70 bodů

    
65 bodů

    

83 80 75 73

81 85 94 67

91 71 55 66

74 66 43 48

dobrý dobrý uspokojivý uspokojivý

●/● ●/● ●/● ●/●

● ● ● ●

diferenciální nebo inkrementální diferenciální nebo inkrementální inkrementální diferenciální

● ● ● ●

5 minut 8 minut 9 minut 9 minut
●/●/● ●/●/● ●/●/■ ●/●/■

● ● ● ( i přes FTP) ●

● ● ■ ●

● ■ ● ■

●/● ●/● ●/● ●/●

●/● ●/● ●/● ●/●
E-mail, registry, systémové 

soubory
video, audio, fotografie, doku-

menty
E-mail, oblíbené, multimediální sou-
bory, vlastní soubory; rozšiřitelné není možné

●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/■/■

● (jednoduché, spuštění při události) ● ● (pohodlné, spuštění při události) ●

● ● ● ●

■ ■ ■ ●

●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/●
●/●/● ●/■/● ●/■/● ●/■/●

●/● ●/● ●/● ●/●

● ● ● ●

●
● (nefunguje při 4 primárních 

partition)
■

● (nefunguje při 4 primárních 
partition)

●/● ● / ● ■/● ● / ●

NTFS, FAT, FAT32, Ext2/3, ReiserFS NTFS, FAT, FAT32, Ext2/3, ReiserFS NTFS, FAT, FAT32, Ext2/3 NTFS, FAT, FAT32, Ext2/3, ReiserFS

FAT  FAT 32, Ext2  Ext3 FAT32  NTFS FAT  FAT32, FAT32  NTFS FAT32  NTFS

● ● ● ●

●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/●

● ● ● ●

dobrá omezená chybí velmi omezená

● ● ● (nástroj Windows) ●

komfortní výbava, 
nekompatibilní s Vistou

jednoduchá výbava, 
nekompatibilní s Vistou zastaralý, nekompatibilní s Vistou chybí

● ● ● ●

●/● (komfortní editor) ●/● ●/■ ●/●

záloha MBR na jinou parition přepíše výchozím MBR chybí přepíše výchozím MBR
● ■ ■ ■

CD s Linuxem, flash disk VistaPE, CD s Linuxem, flash disk VistaPE s antivirem, disketa CD s Linuxem

•
•

•
•

ZKONTROLUJTE 
PŘI NÁKUPU

✔ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU
Program musí umět zabezpečit a zazáloho-
vat systémovou partition i u běžícího systé-
mu. Nejlepší je vytvořit z ní image a ten ulo-
žit na místo v síti nebo na externí disk. Zá-
chranné médium pak musí umět přistupovat 
k externímu disku a také do sítě.

✔ZÁLOHA SOUBORŮ
Dokumenty a multimédia patří na datovou, 
nikoliv na systémovou partition. Rovněž 
způsob zálohy vypadá jinak. Neprovádí se 
celá záloha, ale pouze záloha diferenciální 
nebo inkrementální. Vytvoření takové zálo-
hy není časově náročné a může probíhat 
mnohem častěji. Navíc díky plánovači může 
probíhat záloha souborů třeba každý den. 
O nic se nemusíte starat.

VÍTĚZNÁ KOMBINACE

TRUE IMAGE HOME 2009
Kvalitní nástroj na vytváření image dispo-
nuje i správnou funkční výbavou. Ovládání, 
které je dostupné v češtině, je navíc velmi 
pohodlné a komfortní.
CENA: 1 260 Kč

DISK DIRECTOR SUITE 10
Díky dobré kompatibilitě s Vistou (kromě 
bootmanageru) je tento nástroj jasnou vol-
bou. Funkční výbava je také na dobré úrovni.
CENA: 1 308 Kč
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 Špičková třída (100–90)  Vyšší třída (89–75)
 Střední třída (74–45)  Nelze doporučit (44–0)

Všechna hodnocení v bodech (max. 100)

● ano   údaj  nejlepší údaj
■ ne údaj  nejhorší údaj
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