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Seznam programů
v Chipu 01/2020
PLNÉ VERZE

V lednu 2020 končí podpora Windows 7.
Podobně jako v případě XP se počítačový
svět nezhroutí, jen už tento systém nebude aktualizován, a tak jeho bezpečnost
a funkce budou postupně zastarávat. Nyní je poslední šance přejít na systém Windows 10 a získat legálně jeho licenci.

Microsoft to sice oficiálně neumožňuje,
nicméně, jak si můžete přečíst na S20, to
stále možné je. Pod stromečkem přejeme
nový počítač, a pokud vám zbude chvilka,
můžete si zahrát plnou hru Zločin a trest
nebo pomocí CODIJY zkusit obarvit staré
martin.kucera@chip.cz S
fotografie.

Obsah DVD je dostupný i on-line. Více na straně 55.

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

WinToHDD Pro 4.0 S 20
Browser Password Recovery
CODIJY 3.6
Driver Booster 7 S 126
PureSync Pro S 30
Advanced SystemCare 13 S 126
Send2Phone
WidsMob Denoise
TV Recorder 2020
Zločin a trest
ZIP Password Recover
AVG Internet Security
VideoProc 3.5
Photo Commander 15
Aster Home 2
First Aid Kit
Home Design 5
Hyperlapse Pro
CheckDrive
Start MenuX
Win10PrivacyFix
Audio Recorder

TESTY A PRAXE

Android-x86
Freeware S 58
BootRacer
CCleaner Browser
Enso OS 0.3.1
Franz for Windows
Ghostpress
TV-Browser
TweakPower
Wipe
D Synchronizace S 30
Boxcryptor
CopyTrans Manager
Dropbox
Duplicati
EverNote
KeePass 2.43
MyPhoneExplorer
PureSync Pro
SynciOS
Syncmarx for Firefox
Syncthing
iFunBox for Windows
iMazing 2.10.5
D Raspberry S 104
Real VNC Viewer
Raspbian - Buster
LibreELEC USB/CD Creator
RasPi 4 Firmware
PuTTY 0.73
Yumi 2.0.6.9
D Tipy a triky S 122
AI Image Enlarger
Backup-Script - Profitip
DeepL
Draw.io (Desktop-Version)
Flash Player Uninstaller
LibreOffice 6.3
Microsoft PowerToys
ResetWindowsSearchBox.ps1
Sandboxie 5.31.6
Windows 10 FW Control
Krátké testy S 88
D
D

First Aid Kit

První pomoc
pro Windows

Idea nouzového záchranného disku je jednoduchá.
V případě havárie disku, zhroucení Windows nebo
třeba útoku virů nastartujete svůj počítač z USB
flash disku nebo DVD s linuxovým prostředím, vybaveným nástroji nezbytnými k obnově chodu počítače
a záchraně dat. Proto jsou na záchranném disku First
Aid Kit funkce pro zálohování dat, klonování obsahu
pevných disků nebo kontrolu počítače na výskyt virů
spolehlivým antivirem Avira. Kromě možnosti vytvořit si záchranný USB klíč je Chip DVD připraven jako
bootovací disk, takže při havárii stačí vložit DVD do
mechaniky a opravit z něj počítač.
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SOFTWARE

Softwarové novinky
Buxoleros
Ultra Adware Killer 7.6.7.0
SichboPVR 3.1.77
PhraseExpress
Slunečnice.cz

Položky označené D jsou dostupné majitelům digitálního Chipu pořízeného v e-shopu
www.chip.cz/digi nebo v Alza Media nebo
přímo u Googlu/Applu v mobilní aplikaci
Chip CZ. Více informací na s55 nahoře.

01 > 2020 > CHIP
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Driver Booster 7 PRO

Aktualizace ovladačů
Driver Booster provede ihned po svém
spuštění kompletní analýzu hardwaru
vašeho počítače, při které zjistí verze
a aktuálnost instalovaných ovladačů. O výsledku budete informováni

v hlavním okně programu, s podrobným rozpisem hardwarových zařízení
a souvisejících ovladačů. Tím ale práce
programu nekončí. Driver Booster
dokáže příslušné ovladače stáhnout
z internetu a zcela automaticky, na
pozadí operačního systému, provést
aktualizaci. Jako uživatel se nemusíte
vůbec o nic starat, a navíc máte možnost, díky automaticky vytvářeným
bodům obnovy systému, v případě
potřeby vrátit provedené změny
zpět. S programem Driver Booster lze
jedním kliknutím myší stahovat celé
sady ovladačů, takže vám dobře poslouží třeba i při kompletní reinstalaci
počítače. Na základě zastaralosti kon-

Optimálního výkonu svého hardwaru dosáhnete jen s aktuálními ovladači. Pokud se po nich nechcete neustále shánět sami, pomůže vám užitečná aplikace.

Skenování počítače a porovnání ovladačů s vlastní databází provede Drive
Booster ihned po prvním spuštění, další
kontroly můžete provádět po kliknutí
na tlačítko »Sken« v hlavním okně programu.

krétních ovladačů vás Driver Booster
informuje i o tom, jaký mají neaktuální
ovladače vliv na výkon vašeho stroje.
Více se dozvíte na S126.
Licence pro Chip: Půlroční licence plné
verze programu v ceně 300 korun. Registrace do konce ledna 2020, detaily
v popisu u programu. Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro Windows XP a vyšší.

WinToHDD Pro 4.0

Snadná instalace Windows
Aplikace WinToHDD dobře poslouží
především uživatelům, kteří si pořídili
nový disk typu SSD jako náhradu za
svůj současný, klasický pevný disk,
a potřebují na tento nový disk pře-

nést kompletní instalaci operačního
systému Windows, ovladačů a aplikací i všechna uživatelská nastavení
a data. WinToHDD si s takovým přenosem poradí prostřednictvím funkce
pro klonování disků, se kterou zvládnou pracovat i úplní začátečníci. Užitečné jsou ale i další funkce programu
WinToHDD, určené pro mírně zkušenější uživatele. Především je jeho
pomocí možné instalovat Windows
na jiný disk připojený k počítači nebo
reinstalovat operační systém přímo
z instalačního ISO obrazu, bez použití
USB flash disku nebo DVD. Pro správu různých počítačů umí WinToHDD
vytvořit instalační USB flash disk
s různými verzemi Windows, pro po-

Chcete přenést svoji současnou instalaci operačního systému Windows na
nový pevný disk? Nemusíte přitom
přijít o žádná data ani uživatelská nastavení.

Aplikace WinToHDD má čtyři základní
funkce, které najdete hned ve výchozím
okně programu. Pokud jste si pořídili
nový pevný disk jako náhradu stávajícího, bude se vám hodit především funkce
»System Clone«, která vytvoří přesnou
kopii současného pevného disku.

čítače, které mají BIOS i UEFI. Více se
dozvíte na S20.
Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 750 korun.
Registrace do konce ledna 2020, detaily
v popisu u programu. Jazyk AJ. Určeno
pro Windows 7 a vyšší.

Antiviry, reklamace DVD, registrace plných verzí, licence AVG

Chip DVD byl prověřen osmi antiviry. Podezřelé soubory doporučujeme skenovat pomocí www.virustotal.com. Nečitelný DVD vyměňujeme poštou na základě žádosti zaslané na
reklamacedvd@chip.cz. Konkrétní informace o registracích
a licenčních podmínkách najdete u instalace každé plné verze. Období registrací je zpravidla do konce ledna 2020.

CHIP < 2020 < 01

Plná verze AVG Internet Security dlouhodobě přináší čtenářům
Chipu komplexní zabezpečení počítače. Licenci je nutné každý
měsíc prodloužit novým licenčním klíčem. Na adresu
chip2001avg20@chip.cz odešlete jakýkoliv e-mail,
obratem obdržíte licenci i potřebné informace.
Předplatitelé najdou licenci také v »On-line DVD«.
<
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Práci s programem CODIJY rozhodně začněte s některým z připravených vzorových projektů, abyste názorně viděli, jakým způsobem je nutné aplikaci naznačit, kde má použít jaké barvy a barevné přechody. Pak se můžete směle pustit i do kolorování snímků
z vašeho rodinného alba.

Označte perem či štětcem oblasti, kde chcete aplikovat zásah
programu CODIJY, a s ohledem na obsah přitom vhodně zvolte
použité barvy. Pak zvolte funkci »Procesní obrázek« z nabídky
»Zpracování« nebo použijte klávesovou zkratku [Ctrl] + [R]
a počkejte si na výsledek.

CODIJY 3.6

Oživte staré snímky

Program CODIJY slouží ke kolorování černobílých fotografií,
které jste digitalizovali například prostřednictvím skeneru
nebo fotoaparátem vašeho mobilu.
CODIJY Basic je zajímavý fotoeditor, jehož jediným účelem je práce s barvami
na fotografiích – ať už těch pořízených
digitálním fotoaparátem, nebo snímků,
které jste do digitální podoby převedli
pomocí skeneru. Specialitou programu CODIJY je kolorování černobílých
fotografií, které probíhá do značné
míry automaticky. Stačí přitom, abyste
jednotlivé oblasti snímku ke kolorování
označili pomocí per a štětců a volili
přitom z palety barev, které by vám pro
danou oblast vyhovovaly. CODIJY pak
automaticky obarví oblasti snímků
s použitím vámi zvolených barev. Automatické kolorování probíhá celkem
svižně i na slabších strojích, takže máte
během několika okamžiků k dispozici
náhled výsledku. Fotografii pak můžete
uložit ve vlastním formátu aplikace
CODIJY, abyste s ní mohli i později pra-

covat, stejně jako ji exportovat v běžných formátech pro použití na webu
i pro jakékoli další účely.
Práce s programem CODIJY není
tak úplně intuitivní, takže v programu
možná uvítáte galerii snímků, resp.
rozpracovaných projektů, které jsou již
připravené na vygenerování výsledné,
kolorované fotografie. Na těchto ukázkách se můžete podívat, jak se s aplikací CODIJY pracuje, tedy především
na to, jak málo vlastně stačí pracovat
s pery a štětci, aby vznikl dobře vypadající, kolorovaný snímek. Ve výsledku
zjistíte, že stačí několik tahů vhodnou
barvou, podle kterých už automatická
funkce programu CODIJY zajistí vše
potřebné. Je pouze nutné zvolit vhodný
typ štětce a výchozí barvu, od které si
CODIJY už dopočítá použití vhodných
odstínů.
Přibližně za dvojnásobek ceny licence Basic si můžete pořídit CODIJY
v edici Pro, která například okamžitě
zobrazuje výsledek úprav provedených

Jak by vypadala stará svatební fotografie vašich praprarodičů v barvě?
A prapradědečkovo auto? Vhodná aplikace s přehledným českým prostředím vám takový pohled umožní.

Když kliknete na tlačítko »Rozdělit«
ve spodní části okna programu CODIJY,
zobrazí se rozdělený náhled snímku před
a po zpracování funkcí na jeho kolorování. Pak můžete výsledek dále ladit,
ale vždy pamatujte na to, že se náhled
negeneruje automaticky, ale opět po
stisknutí kláves [Ctrl] + [R].

v barevném ladění fotografií. CODIJY
Pro umí také lépe pracovat s barevnými
přechody, které pomáhají s věrohodným kolorováním snímků, a podporuje
práci s maskami, které lze do programu
importovat a také je z CODIJY exportovat pro opakované použití. Stejnou
funkční výbavu jako CODIJY Pro má
také edice CODIJY Pro Studio, kterou
lze jako jedinou využívat i ke komerčním účelům. Licence CODIJY Pro Studio už ale přijde zhruba na 7 500 korun.
Licence pro Chip: Plnou verzi aplikace
CODIJY v ceně 600 korun můžete po
aktivaci používat po dobu jednoho
roku. Licence je určena pro jeden
nekomerční počítač a nesmí být dále
distribuována nebo prodávána. Období provedení registrace, instalace
a aktivace je zaručeno do konce ledna
2020, detaily v popisu u programu. Jazyk ČJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší
a počítače Apple s macOS.

Jak získat licenci

> Licenční klíč získáte pomocí registrace a promokódu, který najdete vytištěný na straně tři
v časopisu. Majitelé digitálního Chipu najdou svůj promokód v e-mailu, který jim (na základě
žádosti prostřednictvím formuláře na straně 55) dorazí s odkazy na stažení programů.
> Nejpozději do konce ledna 2020 jděte na internetovou stránku www.chip.cz/color a do
připravených políček vyplňte svůj promokód a svůj e-mail. Na zadanou adresu během chvíle
dorazí zpráva s licenčním klíčem k programu CODIJY a instrukcemi k instalaci programu.
Každý čtenář má k dispozici dva promokódy, takže jeden z nich může využít jako vánoční
dárek a zaslat licenční kód k programu CODIJY přímo na e-mail obdarované osobě.
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PureSync Pro

Synchronizace dat
V programu PureSync je možné nastavit si automatické úlohy synchronizace a zálohování zvolených dat, spouštěné buďto manuálně, nebo na základě
určených událostí.
Aplikace PureSync umožňuje vytváření libovolného počtu úloh automatického přenosu souborů a celých
složek. Speciální plné verzi nechybí

možnost práce s otevřenými a blokovanými soubory, komprese a šifrování
zálohovaných dat nebo odesílání
e-mailových oznámení s výsledky průběhu automaticky prováděných úkolů.
Synchronizační a zálohovací úlohy se
nastavují prostřednictvím přehledného průvodce, kde se určí zdrojová
a cílová složka, společně s filtry pro
výběr souborů k přenosu. Snadno lze
tedy určit, že má PureSync zpracovat
například jen dokumenty, obrázky
nebo jakékoli jiné typy souborů. Velmi
užitečná je možnost automatického
spouštění přednastavených úloh synchronizace dat, například po připojení
externího disku pro ukládání záloh.
Více se dozvíte na S 30.
Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 650 korun. Bez registrace, detaily v popisu
u programu. Jazyk AJ, SJ. Určeno pro
Windows XP a vyšší.
Chtěli byste automaticky spouštět zálohování fotografií z paměťové karty
nebo si do smartphonu automaticky
synchronizovat novou hudbu? S PureSync je to snadné.

V hlavním okně programu PureSync
najdete na levé straně základní funkce
aplikace a v hlavní části pak přehled
nastavených úloh automatické synchronizace a zálohování dat.

Pokročilé možnosti programu PureSync
zahrnují například i funkci zálohování
dat do více nezávislých umístění. Pro
úsporu místa umí PureSync zálohovaná
data komprimovat a celé záložní archivy
také bezpečně šifrovat.

TV Recorder 2020

Nahrávání videostreamu
S programem Audials TV Recorder 2020
můžete nejen sledovat streamované
televizní programy, ale třeba si také stahovat filmy a videoklipy z YouTube.
Program Audials TV Recorder 2020
slouží k přehrávání více než stovky hudebních a zpravodajských televizních
kanálů, které svoje vysílání streamují
po internetu. Libovolnou část vysílání
si přitom můžete jednoduše uložit na

disk počítače nebo rovnou do mobilního telefonu či tabletu s Androidem nebo iOS, včetně automatického převodu
do potřebného formátu a rozlišení.
Kromě záznamu streamů z internetových televizí umí Audials TV Recorder
2020 ukládat také libovolná videa ze
serveru YouTube. Stačí k tomu jen
použít adresu stránky s požadovaným filmem či videoklipem a zvolit
si kvalitu (rozlišení) uloženého videa.
Podobně jako s videostreamy umí Audials TV Recorder 2020 pracovat také
s podcasty. K dispozici je knihovna
tisíců podcastů, ale pokud budete chtít
poslouchat a stahovat obsah v češtině,
je nutné do programu Audials TV Recorder 2020 vložit vlastní odkazy.
Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 500 korun.
Registrace a instalace do konce ledna
2020, detaily v popisu u programu.
Jazyk AJ, NJ. Určeno pro Windows 7
a vyšší.
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Chcete si jednoduše a zdarma stáhnout do počítače nebo smartphonu hudební videoklipy? S šikovným programem stačí pár kliknutí myší.

CHIP < 2020 < 01

V hlavním okně programu v nabídce
»Television« najdete výběr více než
stovky internetových televizí, resp.
televizních stanic, streamujících svoje
pořady po internetu, rozdělených na hudební TV a televize vysílající především
zpravodajství.

Pod nabídkou »Youtube« najdete funkci
pro stahování filmů a videoklipů z oblíbeného videoserveru YouTube. Stačí
jen do vyhledávacího pole zadat adresu
stránky s požadovaným videem na YouTube a pak jej můžete tlačítkem »Download« rovnou stáhnout do počítače.
<
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Android-x86

Android v počítači
Upravený operační systém Android
verze 9.0 můžete díky projektu Android-x86 provozovat přímo v počítači. Nejlépe funguje v noteboocích s dotykovou
obrazovkou. Pokud tedy
postrádáte tablet s Androidem, ale naopak vlastníte
notebook s dotykovou obrazovkou, operační systém
Pokud rádi experimentujete nebo máte starší notebook, můžete zkusit na něj
nainstalovat operační systém kompatibilní s Androidem a hrát na něm mobilní hry.

Android-x86 vám umožní mít mobilní
prostředí přímo na počítači. Oproti
verzi pro mobilní telefony má tento
Android pár zlepšováků, například speciální Launcher – Taskbar,
který zobrazí domácí
obrazovku ve stylu Windows. Nejnovější verze 9.0
přidala i širokou podporu
zařízení a hardwarovou
akceleraci. Na Chip DVD
najdete program Rufus
pro vytvoření instalačního
USB a informace krok za
krokem, jak si stáhnout
a použít instalační ISO.
Systém lze nainstalovat

Vývojáři udělali pro svůj Android-x86
speciální launcher, který připomíná nabídku z klasických Windows. Vlevo je výběr aplikací, ikonka hned vedle je určena
pro zobrazení a nastavení miniaplikací.

jako hlavní operační systém nebo jako
druhý operační systém na stejný disk.
Pro experimenty je nejvhodnější instalace do virtuálního počítače VirtualBox.
Licence pro Chip: Časově neomezená
open-source verze programu. Bez registrace. Jazyk AJ.

Poslední šance zaregistrovat plné verze z nabídky Chipu
VideoProc 3.5

Aster Home 2

Program se specializuje na rychlé a pohodlné zpracování videa v rozlišení až
4K z akčních kamer, dronů, smartphonů
i dalších zdrojů. Verze pro Windows i Mac.

Pokud k notebooku připojíte druhý monitor a USB klávesnici a myš, můžete vytvořit zcela samostatné pracovní místo
pro druhého uživatele.

CheckDrive

Photo Commander 15

Máte obavy o stav pevného disku? Nechte jej prověřit. Program CheckDrive kontroluje v reálném čase jeho stav a včas
varuje před hrozící ztrátou dat.

Photo Commander uspořádá, popíše,
upraví a odprezentuje sbírku digitálních
fotografií – to vše snadno, rychle a v přehledném českém prostředí.

Videoeditor
s akcelerací

Notebook
pro dva uživatele

Kondice
pevného disku

Domácí
fotoateliér

Send2Phone

Data mezi PC a mobilem
Připojování smartphonu k počítači
USB kabelem pokaždé, když chcete přenést nějakou fotografii, dokument nebo
třeba videoklip mezi jeho
úložištěm a vaším počítačem, je velmi nepohodlné.
Realizovat to lze o trochu
snadněji prostřednictvím
cloudové služby Disk
Google, ale stále je to pro
Pokud chcete snadno přenášet soubory a zprávy
mezi mobilem a počítačem, zkuste software, kde
to lze realizovat bez komplikovaného nastavování.
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některé uživatele komplikované. Komunikátor Send2Phone tento problém
řeší s využitím internetového připojení
trochu jinak. Send2Phone
podporuje všechny populární formáty souborů,
odkazy, textové zprávy,
fotografie a další. Přenos
velkých objemů dat trvá
déle a je závislý na rychlosti internetového připojení
obou zařízení. Maximální
velikost souboru je 100 MB.
Celá komunikace je z důvodu zabezpečení dat šifrována pomocí standardu
AES-256.

Propojení počítače s mobilem je otázkou
několika málo okamžiků. Stačí si jen instalovat aplikaci Send2Phone do počítače
i do vašeho smartphonu s Androidem a po
spárování obou zařízení prostřednictvím
QR kódu můžete začít s přenosem dat.

Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 270 korun.
Registrace do konce ledna 2020, detaily
v popisu u programu. Jazyk AJ, NJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší.
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Digitální edice Chipu pro počítače a mobily
Chip je možné číst také na mobilech, tabletech a počítačích
prostřednictvím aplikace Chip CZ nebo v internetovém prohlížeči. Více na www.chip.cz/digi. Součástí digitální verze je
možnost stažení softwaru jako náhrady za Chip DVD.

Majitelům digitálního Chipu stačí zadat svůj e-mail do aktivního
rámečku níže a vyčkat na zprávu s odkazy na stažení datových
balíčků ZIP. Seznam programů zařazených do této služby najdete vždy na straně 50. Jsou označeny ikonou D .

Zadáním a odesláním e-mailu souhlasíte s obchodními podmínkami vydavatelství Burda International CZ s.r.o. Více na www.chip.cz/soukromi

Tato služba je vhodná pro časopisy zakoupené na www.chip.cz/digi i přímo u Googlu/Applu v mobilní aplikaci Chip CZ pro Android/iOS.
Čtenáři Chipu z e-shopu Alza Media dostanou zprávu s nabídkou programů ke stažení automaticky po nákupu časopisu.

»On-line DVD«

Vylepšená služba »On-line DVD« přináší plnohodnotný přístup k obsahu Chip DVD na internetu. Jde o řešení, které ocení stále početnější
skupina čtenářů Chipu s počítači bez DVD mechaniky.

Více na www.chip.cz/dvd

Přístup do služby je zdarma přidělen k e-mailům tištěných a kombi předplatitelů u distributorů SEND (ČR) a Magnet Press (SK) a k e-mailům
zákazníků nakupujících digitální vydání v e-shopu www.chip.cz/digi.
Přístup do »On-line DVD« není možné přidělit k tištěným vydáním zakoupeným
na stánku, k digitálním časopisům z e-shopu Alza Media, ani k vydáním zakoupeným přímo u Googlu/Applu v mobilní aplikaci Chip CZ pro Android/iOS.

XenArmor Browser Password Recovery Pro 2019

Hesla z prohlížečů
Program Browser Password Recovery
umí ze všech běžných internetových
prohlížečů získat uložená uživatelská
jména a hesla k webovým službám.
XenArmor Browser Password Recovery Pro 2019 je program, který by
se hodil do výbavy špionů a tajných
agentů. Umí totiž z databází internetových prohlížečů vytáhnout kompletní
přehled uživatelských jmen a hesel, kte-

rá používáte pro přihlašování ke všem
možným webovým službám. Typicky
může jít o cloudová úložiště, e-mailové
schránky, účty na sociálních sítích nebo
třeba uživatelské účty v e-shopech.
Browser Password Recovery přitom
spolupracuje nejen s nejrozšířenějšími
internetovými prohlížeči, jako jsou
Chrome, Firefox, Edge nebo třeba Opera, ale také s řadou dalších, minoritních
browserů. Přehled uživatelských jmen
a hesel se zobrazí ihned po spuštění
aplikace Browser Password Recovery
a následně si je můžete zazálohovat do
souboru ve formátu HTML. Program
nepoužívejte k neoprávněnému zjišťování přístupových údajů.
Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 750 korun.
Registrace do konce ledna 2020, detaily
v popisu u programu. Jazyk AJ. Určeno
pro Windows XP a vyšší.
Chcete přenést uživatelská jména
a hesla z jednoho prohlížeče do jiného
nebo třeba mezi různými počítači?
S tímto nástrojem je to překvapivě
snadné.

CHIP < 2020 < 01

Ihned po spuštění vyhledá Browser
Password Recovery přihlašovací údaje
k internetovým službám, uložené ve všech
běžně používaných webových prohlížečích,
a vypíše jejich seznam. Zjištěná uživatelská jména a hesla si pak můžete exportovat do souborů v různých formátech.

Program Browser Password Recovery si
poradí s uživatelskými jmény a hesly,
uloženými v prohlížečích Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge a několika
dalších, méně rozšířených browserech.
Prohlížeče v jejich přenosných verzích
ale podporují jen vyšší verze aplikace.
<

55

P
P
P
P
P
P PPPPPPPPPP
P PPPPPPPPPP
P PPPPPPPPPP
P PPPPPPPPPP
P PPPPPPPPPP
P PPPPPPPPPP
P
P
P
P
CHIP DVD > OBSAH

Zločin a trest

Detektivní hra

Když soukromému detektivovi Foxovi
zavolá jeho bývalá přítelkyně Barbara,
jen sotva by ho napadlo, že před ním
stojí jeho dosud největší případ. Fox
svou bývalou přítelkyni
nachází mrtvou v obývacím pokoji, což ho donutí
rozjet vyšetřování na
vlastní pěst! Čeho všeho
je schopný a kam až sahají
Že jste skoro zapomněli,
že počítače jsou i pro zábavu? Tak si na svátky nainstalujte detektivní hru
a pomozte vyšetřovateli
Foxovi dopadnout vraha.

jeho dovednosti? Zjistěte to spolu
s ním v této napínavé detektivní hře!
A protože jsme pro vás tuto hru připravili rovnou ve sběratelské edici, boj
se zločinem pro vás jen
tak neskončí! V bonusové
kapitole se totiž vrátíme
na samý, velice chmurný
začátek detektivní kariéry našeho hlavního
hrdiny. Jeho adoptivního
otce, který se ujal nejen
Foxe, ale také jeho bratrů
Alexandra a Brandona,
někdo zabil! A co je nejhorší, z tohoto zločinu
byl obviněn přímo Fox.

Pokud rádi čtete nebo sledujete v televizi detektivky, můžete se prostřednictvím
hry sami zúčastnit napínavého vyšetřování vraždy.

Pomůžete mu utéci z vězení a vypátrat
vraha i tentokrát?
Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 199 korun.
Registrace do konce ledna 2020, detaily
v popisu u programu. Jazyk ČJ. Určeno
pro Windows XP a vyšší.

Poslední šance zaregistrovat plné verze z nabídky Chipu
Home Design 5

Start MenuX

Ashampoo Home Design je program pro
navrhování celých staveb a interiérů, se
kterým si snadno vytvoříte model vašeho bydlení i jeho okolí.

Start MenuX je alternativa k výchozí
nabídce Start v operačním systému,
vycházející z osvědčeného stylu Windows 7, rozšířená o další funkce.

Hyperlapse Pro

Win10PrivacyFix

Nástroj Hyperlapse Pro je určen zejména
pro stabilizaci videí natočených pomocí
akčních videokamer nebo smartphonů.
Jeho pomocí můžete videa také zrychlit.

Win10PrivacyFix sleduje shromažďování
osobních údajů uživatelů Windows 10
společností Microsoft a blokuje síťové
služby, které tyto informace odesílají.

Stavby
a interiéry

Klasické menu
pro Windows

Stabilizace
videa

Soukromí
ve Windows 10

ZIP Password Recover PRO

Jak prolomit heslo
ZIP Password Recover umožňuje uživatelům získat zpět ztracené heslo
k balíčku ZIP bez ohledu na to, jak silné
a složité je. To je však teorie, ale praxe je
mnohem komplikovanější
kvůli omezenému výkonu
domácích počítačů. Program obsluhu seznámí se
třemi typy útoků, které
Pokud jste se dostali do
situace, že si nedokážete
vzpomenout na heslo
k balíčku ZIP, můžete
zkusit jeho zjištění pomocí specializovaného programu.
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zaručují nejrychlejší proces obnovy
hesla. Prvním je útok pomocí slovníků.
Bohužel slovník obsažený v programu
je optimalizován hlavně pro anglicky
mluvící uživatele, nicméně
každý může vytvořit nebo
importovat vlastní slovník.
V druhém případě hledání
hesla lze programu poskytnout co nejvíce vodítek pro
zrychlení procesu obnovy
hesla. Pokud nemáte žádné
indicie, jak heslo upřesnit,
zvolte útok hrubou silou –
Brute Force Attack.
Licence pro Chip: Časově
neomezená plná verze

Program Zip Password Recover pro prolomení hesla nabízí uživatelům tři různé
typy „útoků“, které je možno použít pro
zjištění zapomenutého hesla. Metodu
»Dictionary Attack«, využívající vestavěný anglický slovník, však nepovažujeme
za vhodnou pro české uživatele.

programu v ceně 700 korun. Registrace
do konce ledna 2020, detaily v popisu
u programu. Jazyk AJ. Určeno pro
Windows XP a vyšší.
01 > 2020 > CHIP
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WidsMob Denoise

Snímky bez šumu
Jednoduchý nástroj WidsMob Denoise slouží pro snížení obrazového šumu u fotografií, což jsou nežádoucí
viditelné vady snižující kvalitu obrazu
vzniklé např. při fotografování za
zhoršených světelných podmínek.
Program WidsMob Denoise si poradí s běžnými fotografickými formáty
(JPG/JPEG, PNG a BMP) a nezáleží, zda
jste fotografii pořídili smartphonem, di-

gitálním fotoaparátem nebo pomocí kamery. Pomocí programu můžete obraz
zbavit nežádoucích vad a vylepšit tak
vzhled nejen v případě snímků krajinek, ale i u portrétních fotografií, snímků pohybujících se osob nebo naskenovaných starých obrázků. Zejména díky
chytrým telefonům je dnes fotografování snadno dostupné téměř každému,
ale právě snímky ze smartphonů často
trpí různými neduhy, jako je šum, filmové zrno, artefakty vzniklé kompresí
JPEG a dalšími nedokonalostmi. Program proto nabízí tři nástrojové lišty
pro korekci jasu (»Luminance«), odstínu
a sytosti barev (»Chrominance«) a ostrosti (»Sharpness«). Prostřednictvím
úpravy těchto tří parametrů získáte
snímky se zvýrazněnými detaily, jasnými barvami a přirozenou texturou.
U portrétních snímků je program díky
pokročilému algoritmu schopen vylepšit vzhled pokožky a doslova vyhladit
tvář osoby na fotografii.
Pokud zápasíte s nekvalitními fotografiemi, které pro vás mají cenu,
můžete jejich šum potlačit s tímto
specialistou.

Program WidsMob Denoise nabízí dva
režimy zobrazení upravovaného snímku.
Praktičtější je zobrazení fotografie ve dvou
panelech, kdy je v levé části okna náhled
originálu a v pravé části je náhled snímku
po aplikaci změn vybraných parametrů.

Program umožňuje i dávkové zpracování
více fotografií najednou, což se může hodit
pro rychlé vylepšení série snímků pořízených na stejném místě a ve stejném čase.
V tom případě se nastavené parametry
aplikují na všechny snímky v jedné dávce.

Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 300 korun.
Registrace a instalace do konce ledna
2020, detaily v popisu u programu. Jazyk AJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší.

Advanced SystemCare 13 PRO

Údržba a zabezpečení
Advanced SystemCare kombinuje funkce spolehlivého antiviru a nástrojů
na vyčištění počítače od zbytečností
a vyladění jeho výkonu.
Základem aplikace Advanced SystemCare je antivir, pracující v reálném
čase na pozadí operačního systému, doplněný firewallem a rovněž i nástrojem
na ochranu počítače během surfování
po internetu. Bezpečnost a ochranu

soukromí posiluje také nástroj na ochranu před vyděračským softwarem
nebo podvodným přesměrováním DNS.
Významnou součástí výbavy programu
jsou i funkce pro pravidelné čištění
a defragmentaci registru operačního
systému, vyhledání a odstranění nepotřebných dat na disku nebo opravu nefunkčních zástupců aplikací. Ochranu
soukromí dále vylepšují funkce pro odstranění historie surfování po internetu i spolehlivou likvidaci nepotřebných
souborů. Z dalších funkcí je užitečná
ještě možnost optimalizace internetového připojení, zrychlení startu počítače zastavením zbytečně spouštěných
programů a služeb nebo automatická
optimalizace systémových nastavení.
Více se dozvíte na S126.
Licence pro Chip: Půlroční licence plné
verze programu v ceně 700 korun. Registrace do konce ledna 2020, detaily
v popisu u programu. Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro Windows XP a vyšší.
Máte rádi řešení typu vše v jednom?
Pak se vám bude líbit program, který
ochrání počítač před viry a bude jej také pravidelně spravovat.

CHIP < 2020 < 01

Po aktivaci programu Advanced SystemCare se zobrazí nabídka automatických
funkcí pro ochranu, čištění a optimalizaci výkonu počítače. Nic nebrání tomu,
abyste aktivovali všechny předvolby
a nechali program samostatně spravovat
váš počítač.

Antivir vestavěný v programu Advanced
SystemCare automaticky chrání počítač
před viry a další havětí. Prvky zabezpečení je ale nutné ručně aktivovat v nabídce
»Ochrana«. Některé z funkcí vyžadují instalaci doplňků pro internetový prohlížeč.
<
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