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Seznam programů
v Chipu 06/2020
PLNÉ VERZE

Rozmach vzdálené práce po internetu
má za následek zvýšení používání
elektronických dokumentů a nástrojů
na jejich správu. V Chipu najdete dvě
plné verze, které se výborně doplňují.
PaperScan zvládne rozpoznat české
texty a Soda PDF umožňuje nebývalý

rozsah editace PDF dokumentů. Za zcela
výjimečně rychlou VPN službu považujeme HideAway VPN, která díky exkluzivní roční licenci pro Chip nebude nijak
omezována dobou připojení ani objemem přenesených dat.

martin.kucera@chip.cz S

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

Ashampoo UnInstaller 8

Odinstalovat a vyčistit

Už nehledejte způsob, jak nejlépe vyčistit počítač po
pokusech s programy. Ashampoo Uninstaller 8 řeší
komplexně odinstalaci, systémový registr i využití
disku. A poradí si i s nepotřebnou předinstalovanou
výbavou počítače a moderními aplikacemi.
UnInstaller umí kvalitně odstranit i programy, ke
kterým neexistuje záznam změn provedených během
jejich instalace. V nabídce najdete navíc rozšířenou
sadu užitečných nástrojů na vylepšení kondice a vyčištění počítače. Můžete například vyhledat a smazat
duplicitní soubory nebo například zrychlit spouštění
počítače. Časově neomezená plná verze programu
v ceně 600 korun pro Windows 7 a vyšší.
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Driver Easy PRO 5 S132
HideAway VPN 4.7
PaperScan 3 Pro S136
UnInstaller 8
Soda PDF 11 Home
Alfa eBooks Manager 8
Kaspersky Safe Kids
FOCUS projects 3 Pro
AVG Internet Security
Kaspersky IS for Android
O&O BrowserPrivacy 14
PowerDirector 14 CZ
Snap 10
CryptBox 8

TESTY A PRAXE

True Image 2020 BootCD
TinyWall 3.0
Freeware S57
Desktop Restore
Dup File Finder
Lockscreen Disabler
Memex for Firefox
Move Mouse
MusicBrainz Picard
MyPaint
Open Hardware Monitor
D Hesla S106
KeePassXC
PasswordFox
D Zálohování S100
MyPhoneExplorer Client
Zálohování / Backup
Aomei Backupper
MyPhoneExplorer
Syncthing
iMazing
D Domácí síť S38
CurrPorts
WinPcap
Wireless Network Watcher
Wireshark
D Tipy a triky S122
AutoClicker
BingSnap
Debotnet
DupeKill
PropertySystemView
Speccy
Total Commander
Tray Radio
True X-Mouse Gizmo
Window Centering Helper
WinUSB
D Nástroje
GIMP
G´MIC
Nik Collection
Darktable
Inkscape
RAW Therapee
Foto-Mosaik-Edda
Krátké testy S90
D
D
D

SOFTWARE

CloudMe Sync 1.11.6
File&Image Uploader 7.9.3
IDrive Classic 6.7.3.4
MEGAsync 4.2
OpenDrive 1.7.4.41
pCloud Drive 3.9.0
Vuze 5.7.6
Zeta Uploader 2.1.0.94
MediaInfo 19.09
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.
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Driver Easy PRO 5

Certifikované ovladače
Veškerý hardware počítače funguje
správně a spolehlivě pouze v případě,
že jsou pro něj v operačním systému
instalovány správné ovladače. Ty, které

dostanete na DVD společně s novou
grafickou kartou či tiskárnou, jsou už
zpravidla zastaralé. Řešením je hledat aktuální ovladače na webových
stránkách výrobce, což však může být
v případě reinstalace Windows nebo
oživování zcela nového počítače práce
na několik hodin. Driver Easy vyřeší
vše za vás – detekuje veškerý hardware
vašeho počítače a ze své vlastní, průběžně aktualizované a ověřené databáze
stáhne nejnovější ovladače. Kontroly
aktuálnosti ovladačů může Driver Easy
provádět i automaticky v zadaném intervalu. Navíc dokáže veškeré ovladače
instalované v počítači uložit do instalačního balíčku. Více se dozvíte na S132.

Driver Easy poslouží všem uživatelům, kteří chtějí z hardwaru svého počítače dostat maximum výkonu, i těm,
kteří chtějí ušetřit čas při kompletní
reinstalaci počítače.

Je velmi pravděpodobné, že program
Driver Easy po hloubkové analýze počítače odhalí zastaralé ovladače. Jediným
tlačítkem »Aktualizovat vše« jednoduše
stáhnete a nainstalujete aktuální ovladače hardwaru. Program před instalací
provede automaticky vytvoření bodu
obnovy systému.

Licence pro Chip: Roční plná verze programu v ceně 800 korun. Registrace
do konce června 2020, detaily v popisu
u programu. Jazyk ČJ. Určeno pro
Windows 7 a vyšší.

Soda PDF 11 Home

Editor PDF dokumentů
Soda PDF funguje jako čtečka PDF
souborů, ale zajímavé jsou především
funkce pro úpravu jejich textového
i grafického obsahu. Navíc nechybí

ani možnost vytváření zcela nových
PDF dokumentů s texty a obrázky
nebo funkce pro převod PDF souborů
do podoby běžných dokumentů, se
kterými pak můžete pracovat ve Wordu či Excelu, nebo do formátu HTML
stránek. Konverze funguje i obráceně:
nové PDF dokumenty tak můžete
vytvářet i z různých typů souborů
nebo z papírových předloh sejmutých
pomocí skeneru. Z dlouhé nabídky
dalších funkcí jmenujme ještě například možnost spojování a rozdělování
PDF souborů, přesouvání, vyjímání
nebo vkládání stránek a rovněž i přidávání záhlaví, zápatí a vodoznaku do
existujících PDF dokumentů. Pokud
by vám v programu chyběla podpora

Zapomeňte na to, že se PDF dokumenty nedají upravovat. S plnou verzí specializovaného programu si s jejich obsahem snadno poradíte.

Program Soda PDF 11 Home nabízí v přehledném uživatelském prostředí bohatou nabídku funkcí pro práci s obsahem
PDF dokumentů. Běžné způsoby zobrazení doplňuje zajímavý 3D režim, ve
kterém můžete efektně otáčet stránky
dokumentů.

rozpoznávání českého textu v PDF
dokumentech, můžete použít program
PaperScan z tohoto vydání Chipu.
Licence pro Chip: Roční plná verze programu v ceně 1 200 korun. Registrace
do konce června 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 června 2020.

CHIP < 2020 < 06

Plná verze AVG Internet Security dlouhodobě přináší čtenářům
Chipu komplexní zabezpečení počítače. Licenci je nutné každý
měsíc prodloužit novým licenčním klíčem. Na adresu
chip2006chipavg@chip.cz odešlete jakýkoliv e-mail,
obratem obdržíte licenci i potřebné informace.
Předplatitelé najdou licenci také v »On-line DVD«.
<
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Po spuštění programu HideAway VPN se můžete rozhodnout, zdali bude přes anonymní servery přesměrována
veškerá internetová komunikace z vašeho počítače, nebo
jen u vybrané aplikace. Je
celkem rozumné zvolit použití HideAway VPN například
jen pro webový prohlížeč.

Další nastavení aplikace
HideAway VPN představuje
výběr země, prostřednictvím
které bude vaše internetové
připojení přesměrováno. Pokud nutně nepotřebujete IP
adresu konkrétní země, použijte spíše bližší lokality VPN
serverů – například Německo.

Po kliknutí na tlačítko »Start HideAway« dojde k přesměrování
vaší internetové komunikace přes anonymní VPN server. V okně aplikace HideAway VPN pak najdete svou novou IP adresu,
společně s informací o zemi, přes kterou se přepojení přesměrovává. Funkčnost přesměrování si můžete ověřit třeba na webové stránce whatsmyip.org.

FireTrust HideAway VPN 4

Nejrychlejší VPN bez limitů
HideAway VPN zabezpečí internetovou komunikaci
s počítačem. Zašifruje datové přenosy, skryje IP adresu
a znemožní monitoring uživatele nebo napadení počítače
ve veřejné Wi-Fi síti.
Program HideAway VPN vyniká
svým snadným ovládáním, stejně jako
velkou rychlostí VPN připojení. Právě
tento parametr je přitom velmi důležitý, protože VPN služby zpravidla
značně snižují šířku pásma připojení
do internetu, takže pak dlouho čekáte
na načítání stránek a řada služeb pak
není použitelná například pro přehrávání streamovaného videa. V programu HideAway VPN si stačí jen zvolit
zemi pro přesměrování internetového
připojení (k dispozici je výběr serverů
v několika desítkách zemí) a kliknout
na jediné tlačítko. Nemusíte přitom
nutně přesměrovávat kompletní
internetovou komunikaci vašeho
počítače a všech aplikací, ale třeba

jen data vybraného internetového
prohlížeče. Tím opět zrychlíte celkové
připojení vašeho počítače do internetu, protože přes VPN servery budou
putovat jen vybraná data. Snadno si
můžete ověřit funkčnost i rychlost
přesměrování přes VPN.
Službu HideAway VPN je možné
použít i k tomu, abyste obešli regionální blokování různých internetových služeb. Stačí, když si za tímto
účelem vyberete z nabídky zemí pro
přesměrování vaší internetové komunikace některý ze států, kde je požadovaná internetová služba dostupná.
HideAway VPN váš počítač virtuálně
přestěhuje a tím vám zpřístupní například regionálně omezené streamovací služby či jiný obsah internetu.
Volbou vhodné země pro přesměrování internetového připojení, nejčastěji prostřednictvím serverů ve Spojených státech, vám HideAway VPN
může zpřístupnit například hudební
streamovací službu Pandora, která
má ve své bezplatné verzi bohatou
nabídku skladeb, nebo třeba bohatou
nabídku zpravodajského a dokumentárního obsahu britské veřejnoprávní
BBC. Bezlimitní rychlá HideAway VPN
se hodí i pro anonymizování torentů
nebo dalších aktivit na internetu, které

PPPPPPPPPP
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Roční přístup k rychlé VPN službě, která výrazně zabezpečí vaše soukromí
a internetovou komunikaci na počítači,
ať se připojíte do jakékoliv sítě.
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by měly zůstat utajeny dohledu nechtěných zvědavců. Nemusí se jednat
zrovna o dohled státních orgánů, jak je
tomu zvykem v některých zemích, ale
třeba o běžný monitoring internetového poskytovatele.
Na www.chip.cz/speedtest si můžete ověřit, jak se použití HideAway
VPN promítne do rychlosti internetového připojení.
Licence pro Chip: Službu HideAway
VPN v ceně 1 300 korun můžete po
registraci a aktivaci používat po dobu
jednoho roku na třech zařízeních současně, včetně updatu, bez omezení objemu přenesených dat a šířky pásma.
Licence nesmí být dále distribuována
nebo prodávána. Období provedení
registrace, instalace a aktivace je zaručeno do konce června 2020. Jazyk
AJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší.
Pro účely registrací plných verzí
z Chipu doporučujeme si zřídit univerzální schránku ve službě Google Mail.
Tuzemské e-mailové služby často blokují registrační zprávy jako spam.

>

Registrace licence

> K používání služby HideAway VPN
budete potřebovat licenci. Tu získáte
pomocí promokódu, který najdete
vytištěný na straně 3 v tomto Chipu.
Nejpozději do konce června 2020 jděte
na www.chip.cz/hideaway a do připravených políček vyplňte váš uvedený promokód a e-mail. Na zadanou adresu během chvíle dorazí zpráva
s roční licencí ke službě HideAway
VPN. 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.

06 > 2020 > CHIP
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Orpalis PaperScan 3 Professional Edition

Naskenovaný text česky
Úřady, banky, pojišťovny a často i obchodníci nás neustále zásobují papírovými dokumenty. Na digitalizaci
jsme dříve používali skenery, ale dnes
si většinou vystačíme s fotoaparátem
smartphonu. Aplikace PaperScan 3
Professional Edition umí zpracovat dokumenty z obou těchto zdrojů a upravit

je tak, abychom je mohli pohodlně
archivovat a snadno v nich vyhledávat.
PaperScan ořízne okraje naskenovaných či vyfocených dokumentů, upraví
jejich případnou deformaci a odstraní
skvrny, škrábance nebo třeba otvory po
děrovačce. Dále vám umožní zvýraznit
důležité části dokumentů a doplnit do
nich poznámky či jiný obsah. A abychom nezapomněli – během exportu
do souborů ve formátu PDF umí PaperScan rozpoznat český textový obsah
digitalizovaných dokumentů pomocí
technologie OCR, aby v něm bylo možné později vyhledávat. Pro extrahování
textu a případné další rozšíření práce
s dokumenty je možné použít on-line
službu www.avepdf.com od stejného
výrobce. Více se dozvíte na S136.
Licence pro Chip: Plná verze programu
v ceně 3 800 korun bude fungovat do
dubna 2021. Registrace do konce června 2020, detaily v popisu u programu.
Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro Windows 7
a vyšší.
Pokud si chcete usnadnit práci s českými naskenovanými texty papírových dokumentů, použijte PaperScan.

Program PaperScan spolupracuje se všemi běžnými typy skenerů, ale častější bude možná použití funkce »Importovat«,
prostřednictvím které můžete v aplikaci
otevřít snímky papírových dokumentů,
pořízené fotoaparátem smartphonu.

Pomocí funkce OCR převede PaperScan
naskenovaný nebo vyfocený dokument
do digitální podoby formátu PDF + OCR
s možností vyhledání v jeho obsahu. Jde
o neviditelnou textovou vrstvu nad původní naskenovanou stránkou.

Kaspersky Safe Kids

Rodičovská ochrana

PPPPPPP
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PPPPPPP

Ani malé děti se dnes neobejdou bez
tabletů, smartphonů nebo počítačů,
ale pokud jim je rodiče poskytnou
na hraní bez jakékoli kontroly, může
to skončit velkými nepříjemnostmi.
Kromě toho, že budou děti s mobilním zařízením trávit neúměrné
množství času, hrozí jím samozřejmě
i rizika během surfování po internetu nebo komunikace s neznámý-

mi lidmi. Aplikace Kaspersky Safe
Kids tato rizika minimalizuje, když
umožňuje nejen sledovat využívání
mobilních zařízení a počítačů dětmi,
ale také toto riziko umí podstatně
omezit. Rodičům stačí provést jen
dva jednoduché kroky: instalovat
aplikaci Kaspersky Safe Kids na
svoje i dětské zařízení a vytvořit si
uživatelský účet. Následně mohou
rodiče vytvořit dítěti kontrolovaný
uživatelský profil, v rámci kterého
budou děti moci využívat svoje zařízení jen v určenou nebo maximální
dobu, omezí se okruh povolených
webových stránek a limituje instalace a použití aplikací.
Licence pro Chip: Šestiměsíční licence
služby bez funkčních omezení. Registrace do konce června 2020, detaily
v popisu u programu. Jazyk ČJ, AJ.
Určeno pro počítače s Windows či
macOS, nebo smartphony a tablety
s Androidem a iOS.

Pokud máte menší děti, měli byste vědět a regulovat, kolik času tráví na internetu, jaké stránky navštěvují, jaká
videa si přehrávají a s kým se baví.

CHIP < 2020 < 06

Rodičovská nastavení aplikace Kaspersky Safe Kids můžete ovládat prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu,
ale pohodlnější je použití webového rozhraní vašeho účtu My Kaspersky. Můžete
zde například zjistit, kde se vaše dítě,
resp. jeho zařízení, právě nachází.

Podle věku dítěte je automaticky nastaveno základní filtrování navštěvovaných
stránek, ale určitě se vyplatí nastavení
projít a případně upravit. Při pokusu
o návštěvu stránek se zakázaným obsahem bude rodič informován.
<
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Alfa eBooks Manager 8 Basic

Správce e-knih

Program Alfa eBooks Manager Basic
nabízí nástroje pro správu e-knih a audioknih. Elektronické knihy je možné
výdo knihovny přidávat hromadně vý
běrem hlavního adresáře
i s podadresáři, ve kterém
máte svoji sbírku uloženu,
vkládat je po jednotlivých
souborech nebo ručně zaChcete si konečně uspořádat svoji sbírku elektronických knih a hledáte
jednoduchý nástroj pro
jejich správu? Vyzkoušejte správce Alfa eBooks
Manager.

dávat záznamy o knihách, které máte
pouze v tištěné podobě. Vyhledávat
a ukládat informace o knihách můžete
i z databáze americké verze obchodu
Amazon. Třídit, řadit
v knihovně a vyhledávat
knížky můžete pomocí
dlouhé řady různých
parametrů. Najdete zde
i historii vkládání nových
knížek a informace o formátech knih, které máte
v knihovně uloženy.
Program samozřejmě
nabízí i integrovanou čtečku e-knih a přehrávač pro
poslech audioknih.

Aplikace Alfa eBooks Manager je šikovný správce elektronických knih a audioknih, pomocí kterého si snadno uspořádáte celou svoji knihovnu.

Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 800 korun. Bez registrace. Detaily v popisu
u programu. Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro
Windows 7 a vyšší.

Poslední šance zaregistrovat plné verze z nabídky Chipu
Kaspersky for Android

PowerDirector 14 CZ

Kaspersky Internet Security for Android slouží ke kompletnímu zabezpečení smartphonu před malwarem,
phishingem i škodlivými webovými
stránkami.

PowerDirector 14 CZ obsahuje funk
funkpoříce pro stříhání a úpravy videa poří
zeného digitální kamerou, webkame
webkamerou, smartphonem nebo videoklipů
stažených z internetu.

O&O BrowserPrivacy 14

Ashampoo Snap 10

O&O BrowserPrivacy se stará
o důkladné mazání pozůstatků
po surfování na internetu ve
všech běžně používaných webo
webových prohlížečích.

S programem Ashampoo Snap lze
nejen snímat obsah pracovní plochy
nebo oken aplikací, ale také pořizo
pořizovat video z pracovní plochy a oken
programů.

Zabezpečení mobilu

Surfování beze stop

Video střižené doma

Snímky z obrazovky

True Image 2020 BootCD

Klonování disků od Acronis
Acronis True Image je oblíbený nástroj
na zálohování a klonování dat. Vedle
standardního programu pro Windows
existuje i verze BootCD, což je samo
samostatný operační systém se
zjednodušenou nabídkou
funkcí. Jeho pomocí je
možné podobně kvalitně
provádět zálohování či
naopak obnovy disků
Výměna pevného disku
počítače za nový, větší či
rychlejší nemusí nutně
znamenat reinstalaci Windows a všech programů
nebo ovladačů hardwaru.
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a dat ze záloh a poslouží zejména v případě, že ve Windows došlo k nějaké
havárii. Acronis True Image BootCD
však lze použít i v případě, že si poří
pořídíte nový disk a chcete
na něj přenést celý obsah
předchozího disku. Typickým scénářem je výměna
pomalého točivého disku
za SSD. Program Acronis
True Image BootCD není
možné spustit samostatně
ve Windows. Je k dispozici
v podobě ISO obrazu, ze
kterého si podle návodu
můžete vytvořit bootovací
USB flash disk.

V nabídce systému True Image 2020
BootCD najdete funkce pro zálohování
a klonování pevných disků. Po výběru
funkce se spustí průvodce nastavením
požadované operace, kde zvolíte zdrojový a cílový disk nebo disk pro vytvoření
nových oddílů.

Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze bootovatelného systému
k dispozici zdarma. Bez registrace. Jazyk ČJ, AJ.
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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 ke službě 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 k »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.

Franzis FOCUS projects 3 Professional

Zaměřte se na detail
Dokonale ostré snímky v každé rovině
a detailu jsou cílem každého fotografa,
který se zabývá makrofotografií. Čím
menší je totiž fotografovaný objekt
a čím menší je vzdálenost, ze které je
snímán, tím užší je zaostřovací pole
fotoaparátu. Vyřešit problém s nízkou
hloubkou ostrosti můžete pomocí
série různě zaostřených fotografií,
vyfocených s různými ohniskovými
vzdálenostmi, a nástroje FOCUS

projects 3 Pro, který z těchto snímků
metodou »Focus Stacking« složí jednu
dokonale ostrou fotografii. Pro ideální
výsledek je potřeba alespoň pět a více
snímků pořízených z různé ohniskové
vzdálenosti. Program zvládne zpracovat snímky až s 500 různými úrovněmi
zaostření a pro dosažení co nejlepšího
výsledku používá devět různých algoritmů, pomocí kterých skládá snímky
do výsledné fotografie. Pro usnadnění
a urychlení zpracování snímků nabízí
program 42 předvoleb s přednastavenými parametry a na snímky můžete
aplikovat až 43 různých filtrů. Manuálně můžete upravit nastavení tonality,
jasu, ostrosti, dynamického rozsahu
a parametrů nástroje pro odstranění
šumu.
Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu. Registrace do
konce června 2020, detaily v popisu
u programu. Jazyk AJ, NJ.
Máte v oblibě makrosnímky různých
technických skvostů nebo přírody?
FOCUS project vám pomůže dotáhnout snímky na profesionální úroveň.

CHIP < 2020 < 06

Program FOCUS projects se specializuje na
zlepšení hloubky ostrosti snímků, retuše
viditelných chyb a zlepšení barevného
podání makrofotografií. Klasickou ukázku
schopností představuje složený snímek ze
dvou záběrů s různým zaostřením.

Výborné výsledky nabízí program v případě detailních snímků různých technických objektů. Například složením série
různě zaostřených snímků hodinek vznikne fotografie, která krásně vykreslí každý
detail takovýchto technických skvostů.
Pomocí šablon rychle vyberete optimální
nastavení.
<
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