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Vedle tuningu Windows a vypalování jsou multimé-
dia a výuka nejžádanější oblastí pro zařazování
plných verzí na Chip DVD. Výukové tituly nemusí
být vždy jen nudnou záležitostí. Důkazem toho je
i plná verze programu EasyLanguage – Angličtina,
kterou najdete v tomto čísle. Výrobce přistoupil ke
zpracování prostředí netradičním způsobem a jako
ilustrační obrázky zařadil ručně malovanou grafiku,
což místy působí až rozpustile. Ovšem vězte, že
pod povrchem tepe velice propracovaný výukový
systém, bedlivě sledující vaše chyby. 

Tisk fotografií
K další plné verzi nás inspirovali samotní čtenáři,
kteří si po uveřejnění Zoner Web Galery v posled-
ním loňském Chipu začali psát o další modul pro
zpracování fotografií. Prostřednictvím Zoner Photo
Printu jim tato přání plníme. Všechny pak upozor-
ňujeme, že jde o šikovný nástroj na tisk obrázků se
stovkami šablon pro snadnější práci. 

Zábava na třetí
Uveřejňování velkých her jsme vždy brali jako dru-
hořadou záležitost, protože naši čtenáři se rekrutují
spíše z řad odborníků, které více zajímá fungování
operačního systému než hraní po síti. Ovšem
podle reakcí na zařazené hry v několika posledních
číslech se zájem posouvá i do této oblasti. Bude-
me na to reagovat uveřejňováním kvalitních her.

Tentokrát je to trojice z oblasti závodů, lyžování
a 3D akce.

Slevy na software
Od tohoto čísla budeme na Chip DVD přinášet
výběr nejzajímavějších programů z nabídky interne-
tového obchodu Stahuj.cz, ke kterým přidáme zají-
mavé slevy na nákup. Máte-li nějaký tip, neváhejte
nám napsat, můžete výrazně ušetřit. V tomto čísle
můžete například získat 35% slevu na Spy Swee-
per  a 40% slevu na System Mechanic, což je
v přepočtu úspora až 680 Kč.

Internetová telefonie 48
V Chipu naleznete srovnávací test hardwarových IP
telefonů. Cena těchto zařízení stále činí několik
tisíc korun, což bývá hlavní důvod, proč uživatelé
na technologii VoIP nepřecházejí. I když softwarové
řešení nenabízí takový komfort jako hardwarový
telefon a kvalita bývá rovněž o třídu níže, progra-
mové vybavení pro VoIP nabízí mnoho zajímavých
funkcí, které lze úspěšně používat.

Hlavní výhodou softwarové IP telefonie je téměř
nulová pořizovací cena. Budete-li mít šťastnou ruku
při výběru operátora, nebude vás nové telefonní
číslo stát ani korunu a měsíčně zaplatíte jen to, co
skutečně provoláte. Na Chip DVD přinášíme test
freewarových IP telefonů a krátký návod, který vám
pomůže telefon nastavit. 

Pro plné verze jsme tentokrát sáhli do nabídky tuzemských softwarových firem a s výhledem na
blížící se dovolené jsme zvolili výuku angličtiny a programy pro zpracování fotografií. Jako novinku
jsme zařadili výrazné slevy na nákup softwaru a nechybí samozřejmě ani několik kvalitních her. 

Text: Ing. Martin Kučera – vedoucí Chip DVD, martin.kucera@vogelburda.cz
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Grafické programy 118
Každý trochu lepší program pro úpravu
obrázků umí zdokonalit vaše fotografie nebo
z obrázku žáby a tygra vytvořit monstrum.
Některé programy nabídnou i profesionální
funkce, jiné zase přívětivé prostředí vhodné
pro začátečníky. Mluvíme přitom o progra-
mech s cenou nižší než 3000 Kč, protože
běžní uživatelé těžko potřebují ke své práci
šestkrát dražší profesionální Photoshop. Na
Chip DVD v rubrice Testy a návody najdete
zkušební verze pěti programů, které jsme
v redakci otestovali. Podle očekávání se na
prvním místě umístil Paint Shop Pro X, které-
mu nové zázemí silné stáje Corel dělá velmi
dobře. Připraveny jsou i další grafické pro-
gramy a nástroje včetně Photoshopu a free-
warového Gimpu.

Už nikdy spyware 100
Agresivní špionážní nástroje vyzradí vaše
data nejen neseriózním firmám. Posledním
případem je oblíbený iTunes firmy Apple,
který právě přehrávanou skladbu oznámí na
web a pak zobrazí cílenou reklamu. O své
soukromí můžete přijít během pár sekund,
aniž byste si toho vůbec povšimli. Udělejte
tomu konec! Pro boj proti spywaru si na
základě našeho testu vhodné zbraně zvolte
sami. Na Chip DVD v rubrice Servis najdete
SpyBot-Search & Destroy, Windows Defen-
der Beta 2 a Spy Sweeper. Zejména posled-
ní program nás svými výkony mile překvapil.

Filmy v plné kvalitě 124
Ideální přehrávač médií podporuje veškeré
formáty, přehrává filmy v nejlepší kvalitě
a nestojí ani haléř. Chip vám v rubrice Testy
a návody ukáže, který přehrávač splňuje
všechny tyto vlastnosti a co je třeba nasta-
vit, aby kvalita zvuku i obrazu byla špičková.
Ideální stav při přehrávání filmů není tak
jednoduchý, jak by se mohlo na první pohled
zdát. Ukážeme vám, jak cíleným výběrem
přehrávačů a kodeků zlepšíte obraz videa až
k brilantní dokonalosti.

EasyLanguage – Angličtina je výukový pro-
gram pro snadnou  a zábavnou výuku cizí-
ho jazyka. Naučí vás slovní zásobu a gra-
matiku, ale i fráze a ustálené obraty.
Obsah programu tvoří přes tisíc slovíček
a stovky vět, které jsou
podle svého zaměření roz-
děleny do několika desítek
výukových témat. Každé
slovíčko je doplněno ručně
kresleným obrázkem a vše
je namluveno rodilým mluv-
čím. Pomocí zabudovaného
editoru výukových témat
lze snadno vytvářet nová
výuková témata s vlastní
slovní zásobou. 

EasyLanguage vás
bude učit pomocí inteligentního systé-
mu výuky. Postupně s vámi projde zvo-
lené výukové téma, přičemž si u každé

výukové položky uchová údaje o tom,
jaké vám činila problémy, a podle toho
určí intenzitu a počet opakování. Po
dokončení výuky si můžete prohlédnout,
na kolik procent jste zvládli jednotlivé

položky a kolik opaková-
ní položky bylo potřeba.
Své dosažené znalosti si
můžete ověřit pomocí
několika typů testů. 

Mezi další možnosti
práce s programem patří
procvičování výslovnosti.
Ke každé položce téma-
tu si můžete pomocí mik-
rofonu nahrát vlastní
výslovnost a tu pak jed-
noduchým způsobem

porovnávat s výslovností rodilého mluv-
čího. EasyLanguage obsahuje i obou-
směrný překladový slovník.

Na Chip DVD najdete plnou verzi programu, která se v současné době prodává za 299 Kč.
Program obsahuje 34 výukových témat slovní zásoby + 1 ukázkové téma z gramatické části.
Zbývajících 33 témat gramatiky (modul Gramatika) si můžete aktivovat zakoupením
registračního čísla za zvýhodněnou cenu 199 Kč (20% sleva). Více na Chip DVD.

EASYLANGUAGE – ANGLIČTINA  – ZÁBAVNÁ VÝUKA V PLNÉ VERZI

Zoner Photo Print je průvodce pro snadný
tisk fotografií a export tiskových alb do
PDF, odvozený od tiskového nástroje pro-
gramu Zoner Photo Studio. Umožní vytisk-
nout fotografie na stovky způsobů a vytvo-
řit originální tisková alba s kolekcemi
fotografií. Na Chip DVD
najdete plnou verzi progra-
mu, která je v současné
době prodávána za 399 Kč. 

Zoner Photo Print podpo-
ruje několik rozličných způ-
sobů tisků fotografií
v závislosti na požadova-
ném výstupu. Překvapte
své přátele originálními
fotoalby. Na výběr máte
několik stovek připrave-
ných tiskových grafických šablon, sesku-
pených do tematických oblastí: dovolená,
škola, Vánoce, narození dítěte, svatba,

narozeniny atd. Vygenerujte si automatic-
ky kalendáře podle mnoha vzorů pro
různá období – jedno- nebo dvouměsíční,
čtvrtletní, pololetní a roční. Zvolte počá-
teční měsíc, rok, orientaci týdnů a první
den v týdnu. Nastavit si můžete zobrazení

jmen měsíců a roků, jmen
dní, podtržení, orámování
a speciální dny. Zoner
Photo Print vám umožní
automaticky poskládat
více fotografií libovolných
formátů na jednu tiskovou
stránku v nejvhodnějším
možném uspořádání.
Pomocí integrovaného
spořiče papíru nebo spe-
ciálních šablon je to veli-

ce snadné. Tento postup vám ušetří
hodně času proti ručnímu skládání foto-
grafií v grafickém editoru.

15% sleva – májový dárek od Zoneru!
Díky spolupráci Chipu se softwarovou firmou Zoner mohou naši čtenáři do konce
května 2006 využít jednorázovou 15% slevu na nákup libovolného programu z produkce
Zoner. Jak slevu uplatnit, to se dozvíte na Chip DVD

ZONER PHOTO PRINT – PERFEKTNÍ TISK FOTEK V PLNÉ VERZI
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Domácí kino v počítači 130
Displeje k osobním počítačům jsou stále větší,
a tak se není co divit, že stále více uživatelů
upřednostňuje přehrávání DVD s filmy na
počítači před jejich přehráváním ve stolních
DVD přehrávačích či domácích kinech připo-
jených k televizi. Jaká je současná nabídka
softwarových DVD přehrávačů, to se dozvíte
v rubrice Testy a návody, kde jsou pro
vyzkoušení připraveny jak zkušební verze
komerčních produktů, tak i freewarová řešení.
Velkým důvodem pro použití počítače pro
přehrávání videa je prakticky neomezená
podpora různých formátů obrazu a zvuku,
které nikdy nemůžete s DVD ani DivX stolním
přehrávačem dosáhnout. 

Adobe Creative Suite 2 
V minulém Chipu jsme si představili inte-
grovaný kreativní a publikační balík firmy
Adobe. Instalační data zkušebních verzí při-
nášíme však až v tomto čísle, protože jejich
objem je větší než jeden gigabajt a do minu-
lého čísla se nám prostě nevešla. Balík obsa-
huje Photoshop, Illustrator, InDesign, GoLive
a Acrobat, což z něj, při ceně okolo čtyřiceti
tisíc, dělá ideálního kandidáta pro většinu
kreativců v oblasti publikace tištěných doku-
mentů i webových stránek. Instalace hledej-
te v rubrice Testy a návody.

Turbo XP pro profíky 136
Proč jsou vaše Windows stále pomalejší?
Poněvadž systém brzdí trvale narůstající
množství zbytečného balastu. Pryč s ním!
Spolu s týmem Chipu uveďte XP do otáček
a překonejte všechny rychlostní rekordy.
S nedokumentovanými zásahy do registru
a extrémně výkonnými nástroji, které najdete
připravené v rubrice Servis, necháte konku-
renci daleko za sebou. 

AVG PLUS Firewall 7.1 
Od předminulého čísla nabízíme na Chip DVD
v rubrice Servis plnou verzi AVG s firewallem.
Upozorňujeme všechny, kdo AVG z Chipu
používají, že musí starou verzi odinstalovat
a nainstalovat verzi novou. Starou verzi totiž
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SEZNAM PROGRAMŮ A DAT NA CHIP DVD 5/06

TÉMA MĚSÍCE

SW základna pro VoIP   

3CX Phone 1.06

Adore

BOL SIPPhone

Express Talk

SIPPS 2.1

SJphone 1.60

X-Lite

Zahraniční telefonování

Skype 2

VoipBuster 2.09

VoipDiscount 2.09

VoipStunt 2.09

TESTY A NÁVODY

Jak na paketový zápis dat

Adobe Creative Suite 2 CZ

Adobe Photoshop CS2

Adobe Illustrator CS 2CZ

Adobe InDesign CS2 CZ

Adobe GoLive CS2

Adobe Acrobat 7.0 CZ Pr.

Adobe Acrobat 7.0 CZ Pr.

Kdo potřebuje Photoshop

Gimp 2.2.10

Paint Shop Pro X

Picasa2

Ulead PhotoImpact 11

XnView 1.82.4

Computerinsel PhotoLine

Adobe Photoshop Elements

Filmy v plné kvalitě

XviD 1.1, DivX 6.1

FFDShow 2005

DScaler 5

HDTV Pump

AVI-Splitter

OGG Splitter

Real Alternative

Quick Time Alternative

Real Media Splitter

AC3/DTS Xform

AC3 Filter 1.01 rc5

CoreVorbis Decoder 1.1

MPC Decoder

VobSub 2.23

CDXA, CDDA Reader

Zoom Player 4.51

Open Source MPEG Splitt.

Domácí kino v počítači

WinDVD 7 Gold-Platinum

PowerDVD 6 Deluxe

BlazeDVD 3.5 Pro

DVD X Player 1.6 Prof

DSPlayerTrinion2 0.74

Super DVD Player 4.0.5

Athena DVD Player! 2.0

EasyDVD 2.1.2.66

SOFTWARE

Výukové programy 

Angličtina V

A-Test 4.0

Slovník Verdict FREE

Teacher 1.8

Viewery 

DWF Viewer 6.0

DWGSee 2006 1.882

Excel Viewer 2003

LX Viewer 0.99

Mark Excel Viewer 1.1

PowerPoint Viewer 2003

Word Viewer 2003

XML Viewer 3

Fotky v pohybu 

JPG animated slideshow

JPGVideo 1.05

Digital Photos SM 2.9

PhotoToMovie Converter 1

Photo To Movie 3.2.5

Krátké testy Chipu 

Xilisoft 3GP Video Converter

A-Ray Scanner 2.0.2.3

AuditPro 4.5

BackStreet Browser 3.1

EaseUs Disk Copy 1.0

MailList King 6.01

MediaCoder 0.3.7

muCommander 0.8 beta

qip 2005a

eTrust® Internet Security Suite

Slevy Stahuj.cz 

Ad-Aware SE Professional

BitDefender Internet Security 9

Download Accelerator 8

GetRight 5.2

Neodownloader 2

Norton Internet Security 2006

PowerDVD 6 Standard

System Mechanic 6 Prof

WinDVD Platinum 7

Slunečnice 

1st Security Center Pro 4.9.7.1

Advanced Spyware Rem 1.84

DefragNT 1.9

DEKSI Network Inventory 4.9.0

Desktop Sidebar 1.04 Build 75

DG-Defragmenter 2.6.3

dj SWAKKE 1.0

DPT – Dead Pixel Tester 2.10

Drive Cleaner 1.04.131

Easeus Disk Copy 1.0

Evrsoft First Page 2006 3.00

Fight Zone

Free DVD MP3 Ripper 1.21

Free WebStream 1.133

GeSWall 2.1.4

GetByMail 1.3.1.17

GLtris

Head Over Heels

Image Enhance 3.2.4

Image Sizer 1.02.16

Interface Traffic Indicator 1.3.5

jEdit 4.2

Maluch Sim 0.40

MiniMinder 7.22

Networking Assistant 1.0

Pixel 1.0 Beta 6 #513

Process Lasso 2.30 beta B

SkinStudio 5.0

Snap Backup 4.1

Xenon 2000: Project PCF

SERVIS

Instant Software Auditor

Spyware Terminator 1.3

HP Data Protector Express

Antispyware 

Windows Defender Beta 2

SpyBot Search & Destroy

CWShredder 2.19

Turbo XP pro profíky

Agent Ransack

aTuner

Driver Cleaner Pro 1.5

Game XP 1.5.6.28

MaxMem 1.01

RegSeeker

XP-AntiSpy 3.95-2

XPlite and 2000lite 1.7

XQDC X-Setup Pro 8.0

Minimum pro PC 

Windows Media Player 10

QuickTime Player 7

interActual DVD Player

Codec Pack All in 1 6.0.3.0

Winamp 5.2

Zoner Context 4 Viewer

Adobe Reader 7.0.5 CZ

IrfanView 3.98 CZ

Firefox 1.5.1 CZ

Opera 8.54 CZ

RSS čtečka Chip

.NET Framework 1.1

Total Commander 6.54a

Restoration 2.5.14 CZ

Exact Image 7

WinRAR 3.51 CZ

Antiviry a antispyware

AVG plus Firewall 7.1 Chip

AntiVir 7.0 PE

Ad-Aware SE PE 1.06

SPAMfighter 4.3.7

Antivirové řetězce

Microsoft update 

Windows 2000, XP

Office Update

Internet Explorer

OPERAČNÍ SYSTÉMY

Linux

Kororaa 0.1

Opera 8.52

SIM 0.9.4

Gossip 0.10.1

AmaroK 1.3.8

Audacious 2.2

Beast 0.6.6

bmpx-0.13.1

LMMS 0.1.4

Mac OS

Security Upd.002 v1.1

Camino 1.0

Mail Att. Iconizer 1.2

Messenger for Mac 5.1

Adobe Reader 7.0.7

Nisus Writer Express 2.6.1

Typinator 1.2

Easy beat 2.2.1

Disk Order 2.1

Disk Order 2.1 Intel-Macs

DiskCatalogMaker 4.0

KeyCue 2.0.1

Macintosh Explorer 4.4

PopChar X 2.3

Enigmo 2 v 1.0.2

GISH 1.21

NoLimits Rollercoaster

OpenAL 1.0

ThinkTanks 1.1

Titan Attacks 1.1

PDA Soft

Pocket Aargon 1.5

Perfect pitch 1.0 CZ

Minimo 0.13rc1

Kancelář MobiSystems

Undercroft

CHIP PLUS

Flash

PHP

Java

C/C++ & C#

Z redakce 

Redakce a kontakty

Antivirová kontrola

Předplatné Chipu

Potíže při čtení DVD

Inzerce na Chip DVD

Obsahy Chipu a DVD

Chip 3/06 – fulltext

Chip 4/06 – PDF, TXT

Rejstřík DVD 2006

Stříbrné disky

Matematika 2

Pojď tančit!

Karlovy Vary

Člověk

Ostrovy pokladů

ZÁBAVA

Trackmania Nations

Ski Challenge ´06

Alien Arena 2006

Pojď tančit!

NO SMOKING

Hry z Freegame.cz

Warzone 2100

World War 1990

Bounty: Alien

Sorades

Chip DVD Video 

FIREPOWER 2000 III

Film o filmu Ostrov

Zoner Photo Print

EasyLanguage Angličtina

Spy Sweeper 4.5



už nebudeme podporovat a rovněž prodlu-
žovací utility, kterými se obnovuje funkčnost
programu, nejsou kompatibilní se starší
verzí AVG bez firewallu.

Rubrika Servis
V rubrice Servis najdete celou řadu praktic-
kých nástrojů a programů, které dokáží
pomoci s nastavením a ochranou počítače.
Vedle pravidelných updatů Windows, Office
a antivirů jsou to i nejrůznější prohlížečky
a přehrávače. Z novinek uveďme například
HP Data Protector Express, zálohovací
systém pro menší a střední firmy.

FIREPOWER 2000 III 
DVD obsahuje videočást připravenou ve
standardu DVD Video, která je spustitelná
na stolních DVD přehrávačích nebo na
počítačích, které mají DVD mechaniku
a nainstalovaný softwarový DVD přehrávač.
Tentokrát na DVD najdete třetí pokračování
série dokumentů FIREPOWER 2000 –
Špičková technika u námořnictva. Zabývá
se podobou nejnovějších válečných lodí
a zbraní námořnictva. Zahrnuje téma zrani-
telnosti letadlových lodí a nejnovějších
technologií ponorek. V další nabídce najde-
te reportáž z CeBITu 2006, film o filmu
Ostrov a upoutávky na nové firmy Doba
ledová 2, Libertin, Match Point – Hra
osudu, Prime a Základní instinkt 2.

Co nás čeká příště
Na konci května vyjde Chip DVD 6.06, kde
se budeme věnovat přípravě DVD a zpraco-
vání videa. Přineseme dvě vyspělá bezpeč-
nostní řešení v plné verzi, program pro návrh
interiérů a filmový dokument o fotbale –
120 největších gólů.
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Spy Sweeper chrání počítač před riziky,
před kterými jej nemohou zcela ochránit
antivirové programy či firewally. Jde
zejména o ochranu před spywarem,
adwarem, trojskými koňmi, phishingem
a dalšími hrozbami. Díky inte-
ligentním štítům dokáže Spy
Sweeper zablokovat pokus
o instalaci spywaru, ještě než
k ní dojde. 

Na Chip DVD najdete spe-
ciální verzi programu pro
Chip, která má všechny funk-

ce plné verze a jejíž životnost je nasta-
vena na 14 dnů od instalace (trial). Na
rozdíl od běžné sharewarové verze doká-
že spyware nejen detekovat, ale také
odstranit. Díky tomu dostávají čtenáři

možnost udělat si na počí-
tači jednorázově čisto.
K dispozici je i čeština.
Pokud se vám program
bude zamlouvat, můžete
využít speciální slevu 
35 % pro nákup plné
verze. Více na Chip DVD.

SPY SWEEPER 4.5 – ANTISPYWARE VE SPECIÁLNÍ VERZI PRO CHIP

Chip DVD ve spolupráci s on-line obcho-
dem Shop.Stahuj.cz přináší exkluzivní
slevy 15 – 40 % na nákup vybraných pro-
gramů. Akce je
doplněna
o celoplošnou
slevu 5 % na
libovolný pro-
gram z nabídky
obchodu. 

Z nabídky vybíráme:
System Mechanic 6 40 %
WinDVD 7 30 %
Ad-Aware SE Prof. 20 %
PowerDVD 6 15 %
GetRight 5.2 15 %

Pro využití slev je nutné při objednávce
zadat příslušný kupon do elektronického
formuláře. Více na Chip DVD.

JARNÍ VÝPRODEJ SOFTWARU – SLEVA 15 – 40 % JEDINĚ V CHIPU

TRACKMANIA, SKI CHALLENGE, ALIEN ARENA – SUPERHRY PRO KAŽDÉHO

Největšími zábavními hity tohoto čísla
Chipu je trojice her, která si zaslouží
vaši pozornost. V čele stojí Trackmania
Nations, což jsou závody autíček na
pomezí formulí a terénních speciálů.
Úkolem tohoto klonu, jinak komerční hry,
je podchytit zájem o závodění
po celém světě díky možnosti
závodit za národní týmy proti
ostatním zemím po internetu.
K dispozici je celá stovka tratí
a také čeština.

Ski Challenge ’06 je pokra-
čování šampionátu v alpském

lyžování, za jehož výrobou stojí rakouská
veřejnoprávní televize ORF. Jde o zcela
profesionálně zpracovanou hru, jejíž vývoj
je placen uveřejněnou reklamou.

Alien Arena 2006 je freewarová varia-
ce na 3D akční hry typu Unreal Tourna-

ment a Quake3, která
nabízí mnoho kvalitní
zábavy – dobrý trénink,
skvělý multiplayer a velmi
slušné zpracování.
V samotné hře jde pak pře-
devším o pořádnou řežbu
ve stylu všichni proti všem.




