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Tuning Win 7/8/10 pomocí nástrojů, které máte přímo v systému
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Tento hardware vám zajistí dlouhou budoucnost

Test: Dostojí nové třípásmové routery svým slibům?

Wi-Fi rychlostí 3 Gb/s

Co potřebuje
váš nový PC
USB 3.1 * PCIE 3.0 * DDR4 * NVME * HBM GRAFIKA

s104

s69

Top fotoaparáty
za málo peněz
Nákupní rádce: 
Kupujte starší modely

B O N U S  C H I P U

       Nejlepší 
software 2016

Silvestr 
v mobilu
Aplikace pro skvělou 
oslavu konce roku

104

v mobilu
Aplikace pro skvělou 
oslavu konce roku

LEDEN 2016 | 179,99 KČ / 9,99 €

s94

software 2016

20 plných 
verzí 

zdarma

Ladění Windows 
systémovými nástroji

pro čtenáře 
zdarma
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TESTY
 60 Dárky na poslední chvíli

Nakupujete dárky?  Máme pro vás přehled cenově dostup-
ných produktů, které nás v testlabu během roku zaujaly 
skvělým poměrem mezi výkonem a cenou. 

 64 Skvělé fotogra� e za málo peněz
Výrobci fotoaparátů pravidelně modernizují své produkty 
a starší modely se pak vyprodávají. Chip vám pomůže vy-
brat zajímavé fotoaparáty za skvělé ceny.

 69 Praktický test třípásmových routerů
Přináší nová generace routerů skutečně vyšší rychlost 
do Wi-Fi sítí? Otestovali jsme tři aktuální modely ve více 
režimech.

 72 Krátké testy: Hardware
Nové notebooky, tablety, smartphony a další zajímavé žele-
zo. Přinášíme testy novinek na trhu s hardwarem.

 82 Skoncujte se špehováním
Kromě virů a malwaru lze na internetu narazit ještě na jed-
nu kategorii hrozeb – na spyware. Ukážeme vám, jak se 
proti němu lze bránit.

 86 Poznámky v cloudu
Provozovatel cloudového úložiště Dropbox spustil vlastní 
službu pro správu poznámek s možností spolupráce více 
uživatelů.

 88 Nový správce úložiště
Síťová úložiště Synology jsou oblíbená i proto, že výrobce 
intenzivně vylepšuje operační systém, který je pohání. 
Vyzkoušeli jsme beta-verzi chystané edice DSM 6.0.

 90 Krátké testy: So� ware
Představujeme vám několik užitečných a zajímavých pro-
gramů a aplikací pro PC, tablety i smartphony.

 94 Aplikace nejen na Silvestra
Než poslední večer v roce odložíte svůj smartphone a za-
čnete se bavit, instalujte si do něj několik aplikací, které 
vám pomohou s přípravou party.

 96 Nákupní rádce
Nejlepší hardware v žebříčcích Chipu – souhrnné srovnávací 
testy, které vám pomohou při výběru vhodného zařízení.

 100 Volání a internet
Nejvýhodnější připojení, mobilní internet, neomezené volání 
a nabídky VoIP operátorů.

 102 Průvodce Chipu po CPU a GPU
Aktuální přehled trhu: Nejlepší základní stavební kameny 
pro PC i notebooky.

3pásmové routery
Wi-Fi rychlostí 3 GB/s? Nová generace routerů v praktickém testu.

Strana 69

Jak se daří 
Windows 10
Shrnutí úspěšného 
startu s několika 
velkými otazníky.

Strana 38

Rychlá výměna dat
Jak rychle a pohodlně propojit 
smartphony i bez internetu.

Strana 34

Nákup špičkového 
fotoaparátu 
za dobrou cenu
Pro kvalitní fotografie 
nemusíte vždy mít 
ten nejnovější model.

Strana 64

TRENDY
 8 Zapomeňte na krabice

Ukážeme vám, jak vypadá současnost a hlavně nadějná bu-
doucnost v digitální distribuci her a softwaru.

 14 Konec čekání
Microsoft si dal na čas, než uvedl na trh Windows 10 Mobile. 
Nový OS dostaly hned tři nové smartphonyh Lumia.

 20 Telefonování v budoucnosti
Pokrytí signálem LTE se rozšiřuje, operátoři ale zároveň tes-
tují nástupnické technologie pro hlasová volání i přenos dat.

 24  Mapy Chipu: Nejcennější start-upy na světě
I u největších start-upů platí, že se zde střetávají USA a Čí-
na. Nicméně ani Evropa nezůstává tak úplně pozadu.

 26 Novinky: Bezpečnost
USB disk zničí váš počítač | Bezpečnostní mezera v Team-
speaku | Malware útočí na PayPal účty.

 30 Evropa: Konec exportu dat
Letos v říjnu zrušil Soudní dvůr Evropské unie dohodu zná-
mou jako „bezpečný přístav“. Data občanů EU už nesmí za 
moře. Důsledky tohoto kroku jsou velmi vážné.

 32 Obchodujte přes počítač
Nevíte, jak naskočit do rozjetého vlaku milionových obcho-
dů na burzách? Pomohou vám specializované programy.

 34 Výměna dat bez internetu
Přímé propojení zjednodušuje výměnu dat mezi mobilními 
přístroji. Ukážeme, jak jsou jednotlivé druhy bezpečné.

 38 Rychlý vzestup Windows 10
Jak dobře se zatím etabloval nový OS Microsoftu na trhu 
a co od něj ještě můžeme očekávat. A jak dopadla první vel-
ká aktualizace.

 45 Lepší vědět: Windows 10
S Windows 10 Microsoft zaznamenal nejúspěšnější start 
produktu ve své historii. Některé jeho statistiky jsou však 
poněkud kuriózní.

 46 Stále k zastižení, stále ve stresu
Díky moderním komunikačním technologiím jsme k zasti-
žení kdykoli a kdekoli. Být neustále on-line je však pro náš 
organismus vyčerpávající.
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TECHNIKA
 104 To nejlepší pro vaše PC

Při nákupu počítače byste měli klást důraz na nejnovější 
techniku – ukážeme vám, které komponenty jsou z hledis-
ka dlouhé morální životnosti vašeho PC nejdůležitější.

 110  Technický lexikon: 
  Bleskurychlé RAM moduly
Nový rychlý typ pamětí prožene pevné disky a pracovní pa-
měti. Chip vysvětlí, v čem spočívá nový standard.

 112 Profesionální tuning palubními prostředky
Pokud jsou vaše Windows stále pomalejší, nemusíte insta-
lovat další tuningové nástroje. Poradíme vám, jak problém 
vyřešit přímo prostředky z Windows.

 116 Časová osa: Čtyřicet let digitální fotogra� e
Ano, už je to 40 let, co Kodak prezentoval první digitální foto-
aparát. Počin, který brzy převálcoval celé odvětví fotografie.

 118 Cestování s internetem
Internet je prakticky nepostradatelným pomocníkem kaž-
dého cestovatele. Přinášíme přesvědčivý důkaz, že papíro-
vým mapám a hledání v jízdních řádech nadobro odzvonilo.

 122  Tipy & triky: Windows, O�  ce, foto, 
smartphony a tablety
Jak si vylepšit operační systém – jednoduché i profesionální 
tipy na chytrý software a bezproblémový hardware, tipy vzta-
hující se k mobilním zařízením i programům na Chip DVD.

Stálé rubriky 
 3 Editorial 
 4  Obsah
 50  To nejlepší z Chip DVD

 58  Freeware měsíce
 144  Tiráž
 146  Příště

Tuning 
Windows
RAM, HDD, CPU – 
jak naleznete všechny 
brzdy, i bez instalování 
dalšího softwaru.

Strana 112

Důležitá 
výbava 
nového PC
Technika v počí-
tačích se právě 
teď podstatně 
mění. Při pořizo-
vání nového PC 
to nepodceňte.

Strana 104

Vyberte si svůj Chip

Chip je možné číst v tištěné podobě nebo na libovolných 
smartphonech, tabletech a počítačích. 
Více na www.chip.cz/digital.

Plné verze pro časopis Chip 
Nejlepší plné verze s návody a programy ke článkům 
najdete na Chip DVD. Digitální časopis nabízí možnost 
stažení programů on-line.  Strana 50

Glary Utilities 5 Pro  ZRYCHLENÍ A OCHRANA PC
Nástroje Glary Utilities pravidelně vyčistí váš počítač od všech 
zbytečností a pomohou vám jej udržet v nejlepší kondici. Vše 
v českém rozhraní a jedním kliknutím myší.

ActivePresenter 5.5  SPECIALISTA NA VIDEOPREZENTACE
Profesionální nástroj na tvorbu videonávodů, interaktivních pre-
zentací, letáků, dokumentace a výukových kurzů. Poradí si 
i s nahráváním streamovaného videa z internetu.

iMyfone Umate  TRIKY PRO IPHONE
Apple si za kapacitu paměti iPhonů nechává dobře 
zaplatit. iMyfone Umate vám pomůže s uvolněním 
místa v úložišti telefonu odinstalací aplikací a chyt-
rou kompresí fotografií.

Process Lasso Pro 8  SPRÁVCE PROCESŮ
Process Lasso je pokročilý správce procesů běžících na pozadí 
operačního systému, který pomůže s optimalizací výkonu 
a stability počítače přidělováním priorit a limitů.

Win10 PrivacyFix  KLADIVO NA ŠPEHY
Win10 PrivacyFix je rychlým řešením na zmírnění špehovacích 
aktivit stále zvědavějších Windows 10. Zásahy lze volit manuál-
ně nebo pomocí tří přednastavených profilů.

SafeDNS 2 Home  CHRÁNĚNÝ INTERNET
SafeDNS přesměruje internetovou komunikaci počítače nebo 
routeru. Správce může vzdáleně řídit a filtrovat přístup k jed-
notlivým webům i celým skupinám stránek.

hující se k mobilním zařízením i programům na Chip DVD.

Důležitá 
výbava 
nového PC
Technika v počí-
tačích se právě 
teď podstatně 
mění. Při pořizo-
vání nového PC 
to nepodceňte.

Strana 104

004005_(0)_obsah_the.indd   5 1.12.2015   18:36:10



30 01/2016

TRENDY Soukromí na internetu

Z
a přelomové lze označit nedávné 
rozhodnutí Soudního dvoru Ev-
ropské unie v  případu C-362/14 
(Maximillian Schrems vs. Data 

Protection Commissioner), které označi-
lo za neplatnou dohodu, jež byla po dlou-
hém vyjednávání podepsána v  roce 
2000. Ta umožňovala předávat citlivé 
osobní údaje do Spojených států americ-
kých firmám, které se dobrovolně zaváza-
ly dodržovat zásady přiměřené ochrany 
důležitých dat, označované jako „bezpeč-
ný přístav“ (Safe Harbor). A  vše přitom 
začalo poměrně nenápadně.

V  roce 2014 rakouský student Max 
Schrems podal žalobu u  obchodního 
soudu ve Vídni na Facebook kvůli 
porušení soukromí uživa-
telů. K  žalobě se oka-
mžitě připojily tisíce 
lidí a  právní spor se 
postupně přes rakouský 

a  irský soud (kde má Facebook oficiálně 
sídlo) dostal až před soud EU, který nyní 
označil původní dohodu za neplatnou. 
Zjednodušeně lze říci, že nyní by společ-
nosti neměly automaticky informace zís-
kané v  Evropské unii přesouvat na své 
americké servery. To je možné pouze se 
souhlasem  úřadů v příslušné zemi (kom-
pletní rozsudek ve formátu PDF najdete 
na jdem.cz/busac3).   

Je nutné si uvědomit, že tento soudní 
verdikt se netýká pouze Facebooku, ale 
postihne dalších více než 4 400 společ-
ností, včetně gigantů, jako jsou Google, 
Apple, Microsoft, Yahoo nebo Ama-

zon. Co to pro tyto společnosti 
bude znamenat?

Jedním z řešení pro tyto firmy by moh-
lo být od každého zákazníka získat prohlá-
šení o souhlasu, kde bude vysloveně uve-
deno, že údaje zákazníka budou zaslány 
do USA. V praxi je ale tato možnost nepří-
liš pravděpodobná, především kvůli velmi 
vysokým nákladům na takovouto akci. 
Další možností je získání souhlasu od úřa-
dů v dané zemi. Mnohem pravděpodob-
nější ale je, že si firmy, kterých se bude na-
řízení týkat, vybudují novou IT infrastruk-
turu pro ukládání dat v rámci Evropy. Po-

dle některých expertů dokonce tento 
proces začal už před několika lety. 
Někteří američtí poskytovatelé clou-
dových služeb již přestěhovali nebo 
stěhují své servery do evropských 

USA
Nepříliš bezpečný přístav 
 

4 410
firem se připojilo do projektu 
Bezpečný přístav.

90 000 
datových záznamů bylo  
prověřeno NSA v roce 2014.

47 miliard  
dolarů stála firmy po celém  
světě ztráta důvěry vyvolaná 
aférou NSA.

Evropa:  
Konec exportu dat

Dne 6. října 2015 zrušil Soudní dvůr Evropské unie dohodu známou jako 
„bezpečný přístav“. Důsledky tohoto kroku jsou velmi vážné.

Rupert Mattgey, Petr Kratochvíl

Dříve mohly americké 
zpravodajské služby 
volně přistupovat 
k osobním údajům  
občanů EU.
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„Rozhodnu-
tím Soudního 
dvoru Evrop-
ské unie  
jsme hluboce  
zklamáni.“
Penny Pritzkerová,  
americká ministryně obchodu

Č A S O V Á  O S A

Bezpečný přístav:  
Nejdůležitější milníky

2000  
Evropská komise 
schvaluje dohodu 
o Safe Harbor mezi 
28 členskými státy 
EU a USA.  
Evropská data tak 
teoreticky získala 

v USA bezpečný přístav, který by měl být 
chráněn před neoprávněným přístupem.

2001  
Patriot Act umožnil 
úřadům USA pří-
stup k osobním 
údajům občanů EU.

2012 
Max Schrems spou-
ští iniciativu euro-
pe-v-facebook.org, 
která vede k žalobě 
na sociální síť.

2013  
Odhalení Edwarda 
Snowdena o NSA se 
stalo bodem obratu 
v záležitosti „bez-
pečného přístavu“.

2015  
Max Schrems vyhrál 
svůj spor s Face-
bookem. ESD ukon-
čuje dohodu.

„Nebyli jsme 
dostatečně 
ostražití. Toto 
rozhodnutí je 
důvodem pro 
sebekritiku.“
Günther Oettinger,  
komisař EU

Evropa
Nabízí obrovské množství  

dat o uživatelích 
 

584  
milionů

uživatelů internetu

387  
milionů

uživatelů  
sociálních sítí

307  
milionů

uživatelů Facebooku

363  
miliard eur

Celkové příjmy  
evropských  

e-shopů (2013)

Od této chvíle už 
osobní údaje  
nemohou být  
přeneseny z Evropy 
do USA.

ských výpočetních center, obvykle do Du-
blinu nebo Frankfurtu. Díky tomuto kroku 
data zůstanou v  Evropě, a  proto nehrozí 
žádné další právní konflikty. Někteří ex-
perti ale upozorňují, že není důležité, kde 
jsou data uložena, ale spíše kdo k nim mů-
že přistupovat. Při současných rychlostech 
internetových linek může být tajným služ-
bám jedno, zda kopírují data z USA, či z Ev-
ropy. Tento problém ale zmiňovaný ver-
dikt soudu neřeší. Za zmínku 
však stojí, že jako přímý dů-
sledek rozhodnutí ESD naří-

dil irský nejvyšší soud přezkoumání ob-
chodních praktik Facebooku. 

Na lepší časy se možná začíná blýskat 
i v oblasti ochrany osobních údajů – podle 
vyjádření jednoho z  komisařů EU by se 
mělo do konce roku 2015 všech 28 států 
snažit dosáhnout dohody o  společných 
normách v záležitostech týkajících se pře-
dávání osobních údajů. Tyto normy pak 
budou sloužit jako základ pro nové jedná-
ní s USA.     autor@chip.cz
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+dárek
dle vlastního výběru:

Roční předplatné Dvouleté předplatné

Výhodná nabídka 
předplatného  

s dárkem

Celoroční předplatné tištěného Chipu 

1 344 Kč Ušetříte 816 Kč oproti  
stánkovému prodeji

Dvouleté předplatné tištěného Chipu 

2 499 Kč Ušetříte 1 821 Kč oproti 
stánkovému prodeji

Kombinované roční předplatné  
tištěné + digitální 

1 500 Kč Ušetříte 1 848 Kč oproti 
stánkovému prodeji

R  DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK  
HYUNDAI LF 817

R  POWERBANKA BRICK-5200  

R  KASPERSKY TOTAL  
SECURITY MULTI-DEVICE 2016 CZ

Předplatné  
objednávejte:

Nabídka dárků platí  
pouze pro nové 

předplatitele a do 
vyčerpání zásob.

a) tel.: 225 985 225 (pondělí–pátek: 8–18 hod.)
b) internetová adresa: www.chip.cz/nakup
c) e-mail: chip@send.cz

R  PAMĚŤOVÁ KARTA 32 GB MICRO SDHC 

R  POWERBANKA MINI-2600 

R  PAMĚŤOVÁ KARTA 32 GB SDHC

R  FLASH DISK 32 GB 

R  KASPERSKY INTERNET SECURITY  
MULTI-DEVICE 2016 CZ 1 ZAŘÍZENÍ, 1 ROK 

R   ČESKO SPORT OTÁZKY A ODPOVĚDI

Speciální nabídka




