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Seznam programů
v Chipu 07/2020
PLNÉ VERZE

Pokud se potýkáte se snížením výkonu počítače po instalaci bezpečnostních
programů, máme pro vás roční licenci
Advanced SystemCare Ultimate, která
kombinuje funkce spolehlivého antiviru
Bitdefender a osvědčených nástrojů na
tuning a vyčištění počítače. Bezpečnost

na internetu zásadně zvyšuje správce
hesel Sticky Password. Začínající kreativci mohou sáhnout po videoeditoru
ACDSee. Zajímavým společným jmenovatelem uvedených plných verzí je české
lokalizované prostředí.

martin.kucera@chip.cz S

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

Photomatix Essentials 4

Specialista na HDR

Program Photomatix Essentials je jednoduchý a přitom výkonný nástroj, pomocí kterého můžete snadno
vytvářet HDR snímky, tedy fotografie s vysokým dynamickým rozsahem, a to i v situaci, kdy to běžným
postupem není možné. Program vytváří HDR snímky
tak, že složí dohromady více fotografií stejné scény
nasnímaných s různou expozicí. Díky tomuto postupu je možné vytvářet snímky s nebývalým rozsahem
světla a stínů. Program nabídne desítky různých
šablon s předpřipravenými parametry optimalizace
a stačí si vybrat tu, která vám bude nejlépe vyhovovat. Časově neomezená plná verze programu v ceně
1 000 korun pro Windows 7 a vyšší.
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SystemCare 13 Ultimate S126
ACDSee Video Studio 3 S136
Sticky Password Premium S90, 132
O&O Defrag 22 Pro
DearMob iPhone Manager
Photomatix Essentials 4
Android Data Recovery
Converter4Video
FileCryptor
AVG Internet Security
O&O AutoBackup 6
PaperScan 3 Pro
Alfa eBooks Manager 8
Kaspersky Safe Kids
FOCUS projects 3 Pro

TESTY A PRAXE

PDF24 Creator
Folder Painter
Bitdefender Total Security
Kaspersky Rescue Disk
D Freeware S56
D Hacker S100
Authy
Brave Browser
Duplicati
KeePass
NoScript
SUMo - Software Updater
Thunderbird
WPD
uBlock Origin
uMatrix (µMatrix)
D Tipy a triky S122
AutoIt
Byenow
Everything
FastStone Image Viewer
InstalledAppView
RBTray
TaskbarDock
Telegram for Desktop
UserBenchmark
Windows TopMost Control
D Hesla S90
1Password
Avira Password Manager
Bitwarden Pass Manager
Dashlane
Kaspersky Pass Manager
Sticky Password Premium
LastPass
NordPass
D Android S38
AndY - Android Emulator
Android-x86
Notepad++ 7.8.6
Skript: „copyfoto.sh“
ImageMagick
D Provider S112
PuTTY
Python 3
Skript: „speedtest.cmd“
Krátké testy S94
D
D

SOFTWARE

CCleaner Browser 77.1
Freemake Music Box 1.0.7
Howard E-Mail Notifier 1.71
MailBird 2.7.16.0
Mars WiFi 3.1.1.2
Miranda NG 0.95.11
POP Peeper 4.5.3
SendMails 9.98
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.

07 > 2020 > CHIP
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ACDSee Video Studio 3 CZ

Začněte s videem
Pod značkou ACDSee jsme zvyklí vídat především aplikace pro pokročilé
úpravy, správu a prohlížení fotografií. Jelikož ale se svými smartphony
nejen fotíme, ale také pořizujeme
videa, potřebujeme také videoeditor,

ve kterém videozáběry zpracujeme.
Takovým nástrojem je i ACDSee Video Studio 3, videoeditor se snadným
ovládáním. Nabízí funkce pro úpravy
videozáběrů a tvorbu vlastních filmů
na časové ose, s využitím obrazových,
přechodových i zvukových efektů.
Uživatelské rozhraní programu ACDSee ViEditor vytváří velmi kvalitní výstupy,
deo Studio 3 sice připomíná prostředí profesionálních videoeditorů, především díky
dokonce až s 4K rozlišením obrazu,
časové ose a náhledu výsledného filmu,
a umožňuje je třeba exportovat ve
ale je do značné míry zjednodušeno, aby se
formátu pro vystavení na YouTube.
v něm snadněji zorientovali i začátečníci.
Více se dozvíte na S136.
Licence pro Chip: Časově
neomezená plná verze programu v ceně 1 000 korun. Regis> K používání videoeditoru ACDSee budete
potřebovat licenci. Tu získáte pomocí promotrace do konce července 2020,
kódu, který najdete vytištěný na straně 3
detaily v rámečku vpravo.
v tomto Chipu. Nejpozději do konce července
Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro 64bi2020 jděte na www.chip.cz/acdsee a do přitová Windows 7 a vyšší.
pravených políček vyplňte uvedený promokód
a e-mail. Na zadanou adresu během chvíle
Chcete si sestříhat a ozvučit
dorazí zpráva s licencí. Majitelé digitálního
video ze svého smartphonu
Chipu najdou svůj promokód v e-mailu, který
nebo kamery? Použijte vijim (na základě žádosti prostřednictvím fordeoeditor s českým prostřemuláře v digitálním časopisu na straně 55)
dím, se kterým se nemusíte
dorazí s odkazy na stažení programů.
učit pracovat několik dní.

Registrace licence

Sticky Password Premium

Dokonalý správce hesel
Bez jakýchkoli pochybností je Sticky
Password jedním z nejlépe vybavených
správců hesel, kterému můžete bez
obav svěřit všechny citlivé informace.
Pro ochranu hesel a dalších informací

program používá 256bitové AES šifrování, nasazené i americkou armádou.
Bezpečnost je posílena i možností
dvoufaktorové autentizace, tedy odemykání nejen hlavním heslem, ale také
unikátním bezpečnostním kódem. Ani
výrobce programu Sticky Password
přitom nikdy nezíská přístup k vašemu
hlavnímu heslu. Doplňky pro internetové prohlížeče Internet Explorer, Firefox, Chrome a Opera automaticky ukládají zadávaná hesla do stejné šifrované
databáze a pomohou vám s rychlým
přihlašováním k vašim účtům. Také je
možné uložit si celou databázi hesel
i ovládací program na USB flash disk.
Více se dozvíte na S132.

Nejen na internetu se dnes neobejdete
bez hesel, která by měla být různá a také dostatečně složitá. Všechna je můžete uložit do zabezpečené databáze.

Ani pokud nedůvěřujete cloudovým
službám, nemusíte být ochuzeni o možnost synchronizace obsahu databáze
hesel mezi vaším počítačem a mobilními zařízeními. Stačí v programu Sticky
Password v předvolbách povolit synchronizaci pouze ve vaší Wi-Fi síti.

Licence pro Chip: Roční plná verze
programu v ceně 690 korun. Registrace
do konce července 2020, detaily v popisu u programu. Jazyk ČJ, AJ. Určeno
pro Windows Vista a vyšší, macOS,
Android a iOS.

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 července 2020.

CHIP < 2020 < 07

Plná verze AVG Internet Security dlouhodobě přináší čtenářům
Chipu komplexní zabezpečení počítače. Licenci je nutné každý
měsíc prodloužit novým licenčním klíčem. Na adresu
chip2007antiviravg@chip.cz odešlete jakýkoliv
e-mail, obratem obdržíte licenci i potřebné informace.
Předplatitelé najdou licenci také v »On-line DVD«.
<
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UltData for Android Data Recovery 6

Obnova dat v Androidu
Program Tenorshare UltData for Android Data Recovery 6 umí prohledat
úložiště androidových telefonů a obnovit z nich smazaná data, která jste
si nestihli či zapomněli
uložit do cloudu nebo
kamkoli jinam. Typicky
může jít o fotografie, videa,
kontakty, seznamy hovorů,
SMS zprávy, poznámky
Smazali jste si z mobilu fotku, video, důležitou zprávu
nebo dokument? Ještě nemusí být vše ztraceno –
připojte telefon k počítači
a zkuste obnovu.

nebo třeba dokumenty, o které jste
nějakým nedopatřením přišli. Podle
tvrzení výrobce program spolupracuje
se smartphony Samsung, Xiaomi, HTC,
Sony, Google, Huawei či
Honor a obecně si poradí
s přístroji s operačním
systémem Android i s nejnovější verzí 10, avšak
podle testů redakce si
s poměrně velkou částí
zkoušených telefonů
neporadil. Podobně i při
továrním resetu mobilu,
kdy nejnovější verze Androidu záměrně zničí dešifrovací klíč k úložišti.

V hlavní nabídce programu UltData for
Android Data Recovery zvolte obsah,
který byste chtěli zkusit vyhledat a obnovit. Kontakty, SMS zprávy, seznamy
hovorů nebo dokumenty zkusí vyhledat
a obnovit funkce »More Data«.

Licence pro Chip: Roční plná verze programu v ceně 1 000 korun. Registrace
do konce července 2020, detaily v popisu u programu. Jazyk AJ, NJ. Určeno
pro Windows XP a vyšší.

O&O AutoBackup 6

Synchronizace a zálohování
V aplikaci O&O AutoBackup si můžete
nastavit libovolný počet zálohovacích
či synchronizačních úkolů a automatizovat tak pravidelné operace se
soubory. Velmi jednoduše
si v několika postupných
krocích nastavíte, jaké
automatické operace se
soubory má program proLíbilo by se vám automatické kopírování fotografií z paměťové karty po
vložení do počítače? Nebo synchronizace souborů na USB flash disku?
Žádný problém.

vádět a za jakých okolností. K dispozici
jsou přitom tři režimy přenosu dat.
Prvním je archivace, kdy O&O AutoBackup zkopíruje vždy všechna data
do nově vytvořené složky
v cílovém umístění. Dále je
možné kopírovat jen nové
soubory, a nakonec také
provádět kompletní synchronizaci, včetně mazání
souborů, které jste odstranili ze zdrojové složky. Přenos dat je možné nastavit
i na učený den a hodinu.
Licence pro Chip: Časově
neomezená plná verze programu v ceně 750 korun.

V hlavním okně programu O&O AutoBackup najdete přehled všech zálohovacích
a synchronizačních úloh. Předvolba »Synchronize mode« zajistí plnou synchronizaci zdroje s cílovým umístěním, včetně
smazání souborů odstraněných ze zdroje.

Registrace do konce července 2020, detaily v popisu u programu. Jazyk AJ, NJ.
Určeno pro Windows 7 a vyšší.

Abelssoft Converter4Video

Převodník filmů
Posláním programu Converter4Video
je poskytnout každému uživateli rychlý
a intuitivní přístup ke konverzi videa
bez nutnosti prohrabování se nastavení
nastaveními a kontextovými menu.
Program totiž obsahuje širokou nabídku přednastavených profilů pro všechny
Smartphony a tablety
jsou perfektní pro konzumaci videoobsahu na cestách, jsou ale limitovány
formáty. Díky tomuto
převodníku to ale lze
spravit pomocí několika
kliknutí.
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druhy zařízení, od smartphonů a tabletů
až po DVD a Blu-ray přehrávače. Díky
tomu stačí přetáhnout myší vstupní
soubory do hlavního okna a vybrat své
zařízení. V případě potřeby
lze výstupní parametry
také samozřejmě plně konfigurovat. Converter4Video
kromě výběru formátu
také umožňuje nastavit
i rozlišení, kodek, rychlost
snímků (framerate) a audio/
video datový tok (bitrate).
Mezi možné výstupy patří
také audioformáty.
Licence pro Chip: Časově
neomezená plná verze

Pro co nejrychlejší a nejjednodušší konverzi má Converter4Video připravenu
nabídku přednastavených profilů. Stačí
tedy přetáhnout videosoubory, v pravé
části vybrat patřičné zařízení a nechat
program zařídit zbytek.

programu v ceně 500 korun. Registrace
do konce července 2020, detaily v popisu u programu. Jazyk AJ, NJ. Určeno
pro Windows XP a vyšší.
07 > 2020 > CHIP
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IObit Advanced SystemCare 13 Ultimate

Tuning a zabezpečení
Advanced SystemCare kombinuje
funkce spolehlivého antiviru a nástrojů na vyčištění počítače od zbytečností
a vyladění jeho výkonu. Základem aplikace je antivir Bitdefender, 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 vylepšuje
odstranění historie surfování. 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: Roční plná verze programu včetně updatů. Registrace do
konce července 2020, detaily v popisu
u programu. Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro
Windows 7 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 optimalizovat.

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. Zabezpečení můžete dále zvýšit například aktivací nové
funkce »Anti-ransomware motor«, která
ochrání důležité soubory před jejich zašifrováním vyděračským softwarem.

DearMob iPhone Manager

Ovládněte obsah iPhonu
Aplikace iTunes pro práci s obsahem
iPhonů a iPadů v počítači s Windows
a macOS je neohrabaný a špatně ovladatelný program, kterému se mnoho
uživatelů rádo vyhne. Šikovnou alternativou je DearMob iPhone Manager,
moderní a snadno ovladatelný program
pro správu obsahu zařízení s operačním systémem iOS, včetně nejnovějšího
iOS 13. V programu můžete pracovat

s kontakty, kalendářem či SMS zprávami, hromadně spravovat instalované
aplikace, synchronizovat multimediální obsah mobilního zařízení s diskem
počítače včetně automatické konverze
videa a hudby do potřebných formátů
a také vytvářet kompletní šifrované zálohy obsahu mobilních zařízení. Záložní data poslouží i v případě, když budete přecházet na nové zařízení a budete
si chtít ušetřit čas s kompletní instalací
a nastavováním nového mobilu. V nastavení programu DearMob iPhone Manager můžete snadno určit, jaký obsah
a dle jakých pravidel bude automaticky
synchronizován mezi vaším mobilním
zařízením a počítačem. K popisu programu jsme zařadili i rozsáhlý článek
v PDF na ovládání programu, který byl
publikován v Chipu.
Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 1 600 korun. Registrace do konce července 2020,
detaily v popisu u programu. Jazyk AJ,
Máte iPhone či iPad, ale neradi pracujete s neohrabanou aplikací iTunes?
Máme pro vás šikovnější náhradu
s mnoha užitečnými funkcemi navíc.

CHIP < 2020 < 07

I zcela bez použití iTunes se umí program DearMob iPhone Manager připojit
k iPhonu či iPadu a pracovat s obsahem
úložiště mobilního zařízení. Šikovné je,
že nová videa i hudbu automaticky převede do formátů podporovaných operačním systémem iOS.

Mezi nejužitečnější funkce programu
DearMob iPhone Manager patří nástroje
na práci s multimédií. Aplikace umí exportovat vybrané snímky na disk počítače
a stejně tak může mezi počítačem a mobilním zařízením přenášet videa i hudbu.

NJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší
a macOS 10.8 a vyšší.
<
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Abelssoft FileCryptor

Rychlé šifrování
Každý, kdo ukládá nebo posílá soubory s citlivým obsahem, jako jsou
důvěrné finanční záznamy, osobní
dokurodinné fotografie, důležité doku
menty a rukopisy, by měl
chránit jejich obsah před
nežádoucím zobrazením.
Mnoho uživatelů také
podstupuje zdánlivě malé
bezpečnostní riziko jen
z důvodu pohodlí, kdy
sdílí svůj počítač s přáteli,
Pokud potřebujete ochránit citlivá data před nežádoucím přístupem, je nejsnazším řešením šifrování.

rodinou, nebo dokonce s kolegy v zaměstnání. Nástroj FileCryptor byl vyvinut pro snadné a bezpečné šifrování
a dešifrování dat jediným kliknutím
myší a zadáním přístupového hesla. Výrobce
programu doporučuje
jako doplněk vlastního
správce hesel KeyDepot,
který použití FileCryptoru významně zjednodušuje. Instalace plné verze je
rovněž připravena.
Licence pro Chip: Časově
neomezená plná verze
programu v ceně 400 korun. Registrace do konce

FileCryptor je užitečný nástroj pro snadné
šifrování a dešifrování souborů ve Windows. Pro pohodlnější ovládání se program integruje i do kontextové nabídky ve
Windows. Pokud chcete použít bezpečnější způsob, nechte si hesla vygenerovat.

července 2020, detaily v popisu u programu. Jazyk AJ, NJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší.

Poslední šance zaregistrovat plné verze z nabídky Chipu
PaperScan 3 Pro

Naskenovaný
text česky

Pokud si chcete usnadnit práci s českými
naskenovanými texty papírových dokumentů, použijte nástroj PaperScan. Pomůže s ar
archivací dokumentů i přepisováním textu.

Kaspersky Safe Kids

Rodičovská
ochrana dětí

Máte-li děti, měli byste vědět a regulovat,
kolik času tráví na internetu, jaké stránky a videa navštěvují a s kým se baví.
Kaspersky Safe Kids vám s tím pomůže.

Alfa eBooks Manager 8

Správce e-knih

Program Alfa eBooks Manager je
správce elektronických knih, audioknih a klasických papírových knih,
pomocí kterého si snadno uspořádáte
celou svoji knihovnu.

FOCUS projects 3 Pro

Zaměřte se na detail
Program FOCUS projects se specializuje na inteligentní zlepšení hloubky
ostrosti snímků, retuše viditelných
chyb a zlepšení barevného podání
makrofotografií.

Kaspersky Rescue Disk 18

Antivirový systém
Kaspersky Rescue Disk je bootovatelný
antivirový systém, který je navržen
pro záchranu dat a odvirování počítače
bez spuštěných Windows.
Taková kontrola je absolutně nejkvalitnější, protože
malware se nemůže skrývat v běžících procesech
Windows nebo v paměti.
Antivirový program si po
Pokud je váš systém z ničeho nic pomalý, na vině
mohou být viry, které
standardní antivir neodhalí. Pomoci může samostatný antivirový systém.
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spuštění stáhne po internetu na pozadí
nejnovější signatury, díky čemuž máte
jistotu, že systém s viry bojuje nejmodernějšími zbraněmi. Kromě
testu na viry můžete zálohovat své soubory na externí nebo síťové disky nebo se
připojit pomocí Firefoxu na
internet. S potížemi může
pomoci i editor systémových registrů. Chip DVD
je vytvořen jako bootovací
s použitím systému Kaspersky Rescue Disk.
Licence pro Chip: Časově
neomezená plná verze
bootovatelného systému

Kaspersky Rescue Disk nabízí možnost
zkopírování dat na USB disk. Stačí připojit externí médium a pomocí »File manager« zálohujete, co potřebujete. Práce
se soubory je stejná jako ve Windows
průzkumníku. Snazší kopírování nabízí
dvouokenní Midnight Commander.

k dispozici zdarma. Bez registrace.
Jazyk AJ, RJ.
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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.

O&O Defrag 22 Pro

Zrychlete disk a počítač
O&O Defrag 22 Professional Edition
je pokročilý nástroj na defragmentaci dat s funkcemi pro optimalizaci
výkonu pevného disku počítače.
Defragmentační aplikace O&O Defrag
analyzuje pevný disk počítače až třikrát rychleji než standardní funkce
pro defragmentaci dat, vestavěná
v operačním systému Windows. Tento
specializovaný program také najde
více fragmentovaných bloků dat.

Jestliže navíc máte ve svém počítači
více fyzických pevných disků, bude
O&O Defrag jejich obsah optimalizovat v paralelním režimu, což výrazně
zkracuje celkovou dobu potřebnou
k defragmentaci dat. Také další funkční výbava programu je bohatá: kromě
různých způsobů defragmentace (průběžně na pozadí operačního systému,
v době nečinnosti počítače nebo ve
zvolenou dobu) obsahuje O&O Defrag
i nástroje na optimalizaci disků typu
SSD a funkci pro důkladné přemazání prázdného místa na discích, aby
nebylo možné obnovit staré soubory.
Rovněž si můžete nastavit rychlou
optimalizaci obsahu disku při každém
startu počítače – ještě před spuštěním
Windows.
Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 700 korun.
Registrace do konce července 2020,
detaily v popisu u programu. Jazyk
AJ, NJ.
Startuje váš počítač pomalu a načítání
velkých souborů trvá celou věčnost?
Pomůže vám defragmentace dat s použitím specializované aplikace.
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Optimalizaci obsahu pevného disku prostřednictvím O&O Defrag zahájíte tlačítkem »Analysis«, které spustí kontrolu
fragmentace dat. Velký počet červených
čtverečků znamená, že data jsou na disku fragmentována, a mělo by tedy dojít
k jejich defragmentaci.

O&O Defrag má detailní šikovné funkce
pro automatickou defragmentaci dat a optimalizaci obsahu pevného disku, které
nastavíte po kliknutí na tlačítko »QuickStart«. Můžete aktivovat defragmentaci
na pozadí, během doby, kdy počítač nepoužíváte nebo v přesně nastavený čas.
<
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