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Seznam programů
v Chipu 08/2020
PLNÉ VERZE

Pokud se rozhodnete cestovat, mohla by
se vám hodit VPN služba OkayFreedom,
se kterou se můžete bezpečně připojit jak
v hotelu a na letišti, tak k jakékoliv neznámé veřejné Wi-Fi. Pokud zůstanete doma, můžete pomocí aplikací Photo Cutter

a Photo Eraser své fotografie změnit
tak, jako kdybyste skutečně byli u moře
nebo v tropech. Komfortní zabezpečení
až deseti počítačů umožňuje roční licence
Sophos Home Premium s centrální webomartin.kucera@chip.cz S
vou správou.

Obsah DVD je dostupný i on-line. Více na straně 55.
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Sophos Home Premium S132
Secure-PDF 2 Pro
Photo Cutter 9
Photo Eraser 9
Wise Care 365 Pro 5 CZ
OkayFreedom VPN
O&O SafeErase 14 Pro S140
PCmover Express S104
HDR projects 5
AVG Internet Security
O&O Defrag 22 Pro
Snap 10
Hard Disk Sentinel 5
Photo Commander 15
Converter4Video
FileCryptor
Alfa eBooks Manager 8

TESTY A PRAXE

Spydish 0.15
eM Client 8
Sophos Anti-Virus
Freeware S56
BlockTube
Double-click Image
Cookbook / Receptár
LibreHardwareMonitor
SecretFolder
Stella
D Office S28
EA Download Manager
Epic Games Launcher
EverNote
Freedom.to
ManicTime
MS Teams
Origin
Paint.NET
Slack
Steam
Thunderbird
Xbox Game Pass for PC
ZOOM Cloud Meetings
D Tipy a triky S124
LastActivityView
PhotoScape 3.7
PowerShell
TeamViewer
VLC media player (64 Bit)
WinDefThreatsView
WinMouse
ksnip
D Stěhování S104
Disk2vhd
Geek Uninstaller
LicenseCrawler
O&O AppBuster
Win Product Key Viewer
D Nástroje
MyPhoneExplorer 1.8.14
MEmu
HiSuite
Android-x86
Nano-SIM šablona
Krátké testy S98
D
D
D
D

eM Client 8

Konkurence Outlooku
eM Client je všestranný e-mailový klient pro Windows
a macOS s moderním a intuitivním rozhraním, který
plně spolupracuje s poštovními servery Gmail, Exchange, iCloud a dalšími. Aplikace umožňuje snadnou
konfiguraci účtů a plnou synchronizaci s Gmailem
– e-maily, kalendáře, kontakty, úkoly a chat. Přechod
ze stávajícího e-mailového klienta na eM Client je
díky intuitivnímu importu ze všech známých konkurenčních aplikací velmi snadný a rychlý. Nová verze
přinesla například možnost nahradit přílohy pouhými odkazy do cloudu nebo odložené odesílání zpráv.
Freewarová verze pro domácí uživatele zvládne dva
poštovní účty, za 899 korun získáte funkčně neomezenou verzi s doživotními upgrady.
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SOFTWARE

Hlídač katastru 1.1
KnihDB 0.6.5
Monosnap 4.0.14
PeaZip 7.0.0
QTranslate 6.7.3
RedCrab 7.12
ShareX 13.0.1
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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Sophos Home Premium

Zabezpečení pro 10 počítačů
Antivirů na ochranu počítačů před
škodlivým softwarem z internetu
existuje nepřeberné množství. Bezpečnostní řešení Sophos je známé
především z komerčního prostředí,
kde komplexně chrání celé firemní

infrastruktury. Verze Sophos Home
Premium má podobnou výbavu včetně centrální vzdálené správy zabezpečení vašich počítačů prostřednictvím
webového rozhraní. Je vybavena detekcí škodlivého softwaru s využitím
technologie umělé inteligence, blokoSophos přistupuje k nastavení ochrany pováním nebezpečných stránek s neustá- čítače před malwarem či kybernetickými
útoky odlišně od jiných bezpečnostních
le rozšiřovanou databází škodlivých
webů, stejně jako pokročilou ochranou řešení. Nastavení Sophos Home Premium
a řízení zabezpečení počítače se prakticky
souborů před jejich zašifrováním ranzcela odehrávají ve webovém rozhraní.
somwarem. Více se dozvíte na S132.
Licence pro Chip: Roční plná
verze programu v ceně 1 300 korun. Registrace do konce srpna
K používání antiviru Sophos Home Premium
budete potřebovat licenci. Tu získáte pomocí
2020, detaily v popisu u prograpromokódu, který najdete vytištěný na stramu. Jazyk AJ, NJ. Určeno pro
ně 3 v tomto Chipu. Nejpozději do konce srpna
Windows 7 a vyšší, a macOS.
2020 jděte na www.chip.cz/sophos a do připravených políček vyplňte uvedený promokód
a e-mail. Na zadanou adresu během chvíle
Spolehlivá ochrana počítače
dorazí zpráva s licencí. Majitelé digitálního
od renomované společnosti
Chipu najdou svůj promokód v e-mailu, který
Sophos je postavena na stejjim (na základě žádosti prostřednictvím formuném jádru a cloudových služláře v digitálním časopisu na straně 55) dorabách jako podniková řešení
zí s odkazy na stažení programů.
tohoto výrobce.

Registrace licence

Wise Care 365 Pro 5 CZ

Zrychlení počítače
Wise Care 365 Pro je výkonný správce
počítačů s Windows, který i méně zkušeným uživatelům umožní odstranit
všechny nepotřebné datové pozůs-

tatky, vyčistit disk a registr a zvýšit
výkon a zabezpečení počítače. Prvním
krokem vyčištění a optimalizace počítače je kompletní analýza jeho obsahu.
Během testu jsou odhalena nepotřebná data na pevném disku, zbytečné
záznamy v registru Windows, data
z dočasné paměti internetových prohlížečů a například i pozůstatky po aktualizacích operačního systému. Současně jsou při analýze identifikovány
i možnosti úpravy nastavení Windows
pro dosažení většího výkonu. Šikovná
je i možnost nastavení automatického
provádění kontroly obsahu a optimalizace počítače ve zvoleném intervalu.
Mezi dalšími funkcemi programu

Aplikace na vyčištění disku, odstranění pozůstatků po surfování na internetu a optimalizaci nastavení Windows
by neměla chybět v žádném počítači.

Analýza v programu Wise Care 365 odhalí, kolik máte na pevném disku zbytečných dat, jak moc je registr Windows
zanesený nepotřebnými záznamy a jaké
kroky optimalizace pomohou zvýšit výkon a stabilitu vašeho počítače. Problémy
vyřešíte kliknutím na tlačítko »Opravit«.

nechybí ani zrychlení startu počítače
zastavením automatického spouštění
nepotřebných programů a služeb.
Licence pro Chip: Roční plná verze
programu v ceně 800 korun. Bez registrace, detaily v popisu u programu.
Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro Windows XP
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 srpna 2020.

CHIP < 2020 < 08

Plná verze AVG Internet Security dlouhodobě přináší čtenářům
Chipu komplexní zabezpečení počítače. Licenci je nutné každý
měsíc prodloužit novým licenčním klíčem. Na adresu
chip2008avavgis@chip.cz odešlete jakýkoliv e-mail,
obratem obdržíte licenci i potřebné informace.
Předplatitelé najdou licenci také v »On-line DVD«.
<
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inPixio Photo Cutter 9

Snadné fotomontáže
Aplikace inPixio Photo Cutter 9 slouží
k automatizovanému ořezávání objektů na snímcích a vytváření fotomontáží
z takto upravených fotek. Program nabízí v přehledném uživatelském rozhraní několik snadno ovladatelných funkcí
a nástrojů, se kterými je možné rychle
dosáhnout zajímavých výsledků, aniž

byste si museli pořizovat drahý profesionální fotoeditor a museli se s ním učit
zacházet. V programu inPixio Photo
Cutter můžete ořezávat snímky dle běžných formátů fotografií, otáčet je nebo
vyrovnávat jejich linie. Nejzajímavější
je ale jistě funkce pro ořezávání objektů
na snímcích, u které stačí jen hrubě
označit oblasti, které má program odstranit, nebo naopak na fotce ponechat.
Automatická funkce na ořezávání
objektů funguje velmi přesně a spolehlivě, ale kdybyste přece jen nebyli s výsledkem spokojeni, můžete jej ručně
doladit. Ořezané snímky s průhledným
pozadím můžete následně zasadit do
některého z připravených pozadí, nebo
je exportovat pro další úpravy.
Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 800 korun.
Registrace do konce srpna 2020, detaily v popisu u programu. Jazyk AJ, NJ.
Určeno pro Windows 7 a vyšší.
Na vytváření fotomontáží ze snímků
pořízených mobilem nepotřebujete profesionální grafický editor. Pomůže vám
jednoduchá automatizovaná aplikace.

Ořezávání objektů a postav na snímcích
je s programem inPixio Photo Cutter
velmi snadné. Buď zvolíte červený značkovač na označení oblastí ke smazání,
nebo zelený na obtažení míst, která mají
na snímku zůstat. O zbytek se program
postará automaticky.

Dalším krokem po oříznutí objektů na
snímku může být vytvoření fotomontáže
– tedy například zasazení osob z fotky
do některého z pozadí, připravených
v nabídce »Photomontage«. Výsledný
snímek pak můžete exportovat v běžných formátech.

inPixio Photo Eraser 9

Retuše obrazu
Aplikace inPixio Photo Eraser 9 obsahuje množství funkcí a nástrojů na
automatizované úpravy fotek, včetně
odstranění nežádoucích objektů. Nejzajímavější funkcí programu inPixio
Photo Eraser 9 je možnost automatického odstraňování nežádoucích
objektů na snímcích. Šikovné je, že
zpravidla úplně postačí nežádoucí
objekt na fotce jen nahrubo označit

retušovacím štětcem a pak jej nechat
automatikou programu InPixio Photo
Eraser vymazat. Pokud vás výsledek
automatické úpravy zcela neuspokojí, můžete jej sami detailně doladit
klonovacím razítkem. Další funkce
programu inPixio Photo Eraser vám
pak pomohou například i s otáčením
a převracením snímků, jejich ořezáváním, stejně jako třeba se změnou
poměru stran fotek. Upravené snímky
pak můžete přímo z aplikace rovnou
sdílet s přáteli na sociálních sítích
nebo si je uložit do počítače ve formátech JPG či TIFF. S programem
inPixio Photo Eraser se pracuje velmi
snadno – i díky průvodci základními
funkcemi aplikace.
Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 800 korun.
Registrace do konce srpna 2020, detaily v popisu u programu. Jazyk AJ, NJ.
Určeno pro Windows 7 a vyšší.
Potřebujete doladit snímky
ze smartphonu nebo digitálního
fotoaparátu, ale nejste mistři ve
Photoshopu? Automatizované
funkce udělají práci za vás.
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K odstranění nežádoucích objektů
z fotek můžete v aplikaci inPixio Photo
Eraser použít především funkce »Erase«
a »Correction patch«, k doladění výsledku pak slouží funkce klonovacího razítka
»Clone stamp«. Automatické funkce
fungují výborně.

Hotové fotky ukládá Photo Eraser ve
formátech JPG a TIFF, ale také můžete
snímky přímo z aplikace sdílet na Facebooku, Twitteru, vystavit na serveru
Flickr a také odeslat v příloze e-mailu.
Také je můžete rovnou otevřít v aplikaci
inPixio Photo Cutter.
08 > 2020 > CHIP
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Laplink PCmover Express CZ

Přenos dat a nastavení
PCmover Express slouží k přednosu
uživatelského profilu a dat ze starého
počítače do nového stroje, na kterém
může běžet i jiná verze Windows. Díky
přehlednému českému
rozhraní zvládne přenos
dat i začátečník. Při migraci dat s použitím programu PCmover Express
se obejdete bez externích
Koupili jste si nový počítač a chcete si usnadnit
převod nastavení, stejně
jako přenos dokumentů,
fotek a dalšího obsahu?
Použijte speciální nástroj.

disků nebo speciálních kabelů – oba
počítače totiž stačí jen připojit do stejné domácí sítě (k Wi-Fi nebo kabelové
síti). Aplikaci je potřeba instalovat na
starý (zdrojový) i nový (cílový) počítač a následně
si zvolit, jaká data budou
mezi stroji přenesena.
S potřebnými nastaveními i výběrem dat vám pomůže přehledný průvodce
a pak už stačí jen počkat
na dokončení přenosu. Více se dozvíte na S104.
Licence pro Chip: Časově
neomezená plná verze programu v ceně 450 korun.

PCmover Express automaticky vyhledá
další počítač s touto aplikací připojený
k vaší síti, naváže s ním zabezpečené
připojení a dá vám na výběr směr přenosu dat. Ujistěte se, že jste správně zvolili
starý a nový počítač a pak v novém počítači pokračujte volbou »Analyzovat PC«.

Bez registrace, detaily v popisu u programu. Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší.
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Poslední šance zaregistrovat plné verze z nabídky Chipu
Hard Disk Sentinel 5

Ashampoo Snap 10

Hard Disk Sentinel je analytický nástroj,
který nepřetržitě sbírá a vyhodnocuje
tzv. S.M.A.R.T. data generovaná
při provozu pevného disku počítače.

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

Ashampoo Photo Commander 15

Alfa eBooks Manager 8

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

Alfa eBooks Manager je šikovný
správce elektronických knih a audioknih, pomocí kterého si snadno uspořádáte celou svoji knihovnu. Evidovat
můžete i tištěné tituly.

Diagnostika
pevných disků

Domácí fotoateliér

Snímky a video
z obrazovky

Správce e-knih

OkayFreedom VPN

Anonymní připojení
Nemusíte být nutně hacker, abyste
alespoň občas ocenili, že můžete surfovat po internetu skryti pod jinou identitou, než je skutečná IP adresa, jedno
jednoznačně identifikující váš
počítač. Pokud se totiž budete vydávat třeba za uživatele ze Spojených států,
Německa, Japonska či jiné
Připojujete se k internetu
prostřednictvím veřejných Wi-Fi sítí? Chcete
využívat lokálně omezené webové služby? Pak se
bez OkayFreedom VPN
neobejdete.
CHIP < 2020 < 08

země, získáte přístup i k internetovým
službám, které jsou majitelům české IP
adresy zapovězeny. Použití VPN služby se velmi osvědčuje i při připojení
počítače do veřejné W-Fi
sítě, ve které šifrovaná
komunikace znemožní
případnému útočníkovi
odposlouchávání vašich
dat. Proxy servery sítě
OkayFreedom jsou dostatečně rychlé, aby vás nebrzdily při surfování nebo
sledování filmů a seriálů
po internetu.
Licence pro Chip: Roční
předplatné služby v ceně

Služba OkayFreedom VPN pracuje na
pozadí operačního systému. Prostřednictvím tlačítka v oznamovací oblasti lze
klienta služby ovládat a vybírat zemi,
pod jejíž IP adresou bude váš počítač
v internetu vystupovat.

750 korun. Registrace do konce srpna
2020, detaily v popisu u programu.
Jazyk AJ, NJ. Určeno pro Windows 7
a vyšší.
<
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O&O SafeErase 14 Pro

Zaručené mazání dat
O&O SafeErase nabízí spolehlivé odstranění souborů a složek i vyčištění
celých disků od dat, která pak žádným
způsobem nebude možné obnovit. Program používá ke spolehlivému mazání
nepotřebných dat různé metody – od
jednoduchého přepsání starých dat
náhodnými znaky či nulami až po vysoce sofistikované metody, které jsou

sice extrémně spolehlivé, ale zaberou
spoustu času. Kromě jednotlivých
souborů lze mazat také historii či
cookies z webových prohlížečů, nebo
kompletně smazat celý počítač před jeho prodejem. To je možné provést i bez
restartu počítače z bootovacího média,
což je rychlé a elegantní. Uživatelské
rozhraní programu je velmi přehledné
a snadno ovladatelné – i díky podpoře
funkce Drag & Drop nebo možnosti
provádět bezpečné mazání dat z kontextové nabídky pravého tlačítka myši
v Průzkumníku souborů. Pamatujte jen
na to, že u disků typu SSD byste měli
každé opakované přepsání dat dobře
zvážit kvůli opotřebovávání paměťových buněk. Více se dozvíte na S140.
Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 750 korun.
Registrace do konce srpna 2020, detaily v popisu u programu. Jazyk AJ, NJ.
Určeno pro Windows 7 a vyšší.

Soubory odstraněné z koše lze celkem
snadno obnovit a ani zformátování pevného disku nebo jiného paměťového
média neznamená trvalou likvidaci dat.

V hlavním okně programu O&O SafeErase uvidíte přehled všech funkcí této aplikace. Jde především o bezpečné mazání
jednotlivých souborů a složek, celých
pevných disků a pak také pozůstatků
po surfování v běžných internetových
prohlížečích.

Nastavení programu obsahuje kromě
volby dat, která má O&O SafeErase vyhledávat k bezpečnému smazání, také
výběr metody jejich neobnovitelné likvidace. Vyšší úroveň bezpečnosti znamená
výrazně delší dobu pro opakované přepsání souborů.

Franzis HDR projects 5

Dokonalé snímky
Fotoeditor HDR project 5 je specialistou na snadnou HDR optimalizaci
snímků pomocí dlouhé řady filtrů,
efektů a předpřipravených šablon.
Nastavení jednotlivých parametrů
u každé předpřipravené šablony však
můžete samozřejmě ručně doladit
podle svých představ. Kromě jiného
můžete volit mezi standardním HDR
algoritmem a algoritmem HDR ultra.

Každá z těchto dvou hlavních voleb
pak nabízí dalších 11 upřesňující algoritmů a v případě ultra HDR i výběr
ze sedmi různých scénářů osvětlení.
K dispozici jsou i klasické fotoeditační
nástroje pro nastavení průhlednosti,
míry potlačení šumu, jasu, kontrastu,
ostrosti a vyvážení barev. Nově je
k dispozici funkce »Smart Detail Enhancement«, která nabízí inteligentní
vylepšení detailů a automaticky detekuje šum nebo jiné poruchy obrazu
ve fotografii. Program nabízí i nástroj
»Selective drawing«, pomocí kterého
můžete ručně optimalizovat jen vybrané části snímku. Všechny nástroje
je možné použít i jako plug-in pro
programy Adobe Photoshop a Adobe
Lightroom.
Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 1 600 korun. Registrace do konce srpna 2020,
detaily v popisu u programu. Jazyk AJ,
NJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší.

Ani nejmodernější snímače nedokážou
zachytit plný barevný rozsah obrazu
tak jako lidské oko. S chytrými HDR
filtry se lze k ideálu přiblížit.
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Pomocí předpřipravených šablon, kterých
program nabízí více než stovku, rychle
vyberete originální úpravu vzhledu svého snímku. S vhodnou kombinací filtrů
a efektů tak svoji fotku proměníte v umělecké dílko – impresionistickou malbu.

Rychlé porovnání celého snímku před a po
provedení změn umožňuje samostatné
okno »Compare Window« s chytrým posuvníkem přímo na náhledu fotografie.
Posuvník může být nejen klasicky svislý,
ale i vodorovný a v podobě úhlopříčky,
měnit pak můžete i pozici zobrazení originálního snímku a snímku po úpravě.
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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.

Ascomp Secure-PDF 2 Pro

Ochrana dokumentů
S aplikací Secure-PDF můžete svoje PDF dokumenty ochránit před
otevřením i neoprávněnou změnou
pomocí šifrování a příslušného hesla.
V aplikaci můžete bezpečně zašifrovat
libovolný PDF dokument a ochránit
jej tak heslem před neoprávněným
otevřením, ale také změnou textového
a grafického obsahu, tiskem, vložením
nových textů či obrázků a také zkopí-

rováním jakékoli části PDF souboru do
systémové schránky. Podle potřeby zachování zpětné kompatibility se staršími aplikacemi pro prohlížení PDF souborů si můžete zvolit mezi 128bitovým
a 256bitovým AES šifrováním. Další
možnost, jak obsah PDF dokumentů
chránit, poskytuje také vložení obrazového vodoznaku. Použít můžete prakticky libovolný obrázek, jehož velikost
a umístění si sami upravíte v náhledu
stránky, kterou chcete vodoznakem
opatřit. Pokud navíc máte vlastní digitální podpis, můžete jím s použitím
funkcí programu Secure-PDF rovněž
opatřit vybrané PDF dokumenty. Další
funkce programu Secure-PDF pak
umožní doplnit tzv. metadata dokumentu, tedy informace o jeho autorovi,
obsahu nebo třeba klíčová slova.
Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 500 korun.
Registrace do konce srpna 2020, detaily v popisu u programu. Jazyk AJ, NJ.
Formát PDF je určitě vhodný pro sdílení a odesílání důležitých dokumentů
po internetu. Poskytuje k tomu i bohaté možnosti ochrany obsahu.
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Program Secure-PDF má čtyři hlavní
okruhy funkcí – zašifrování obsahu PDF
souborů, vložení vodoznaku, opatření
PDF dokumentů digitálním podpisem
a pak také doplnění informací o tvůrci
daného PDF souboru. Použití těchto
funkcí je velmi snadné.

Pro zamykání PDF souborů se používají
hned dvě hesla – jedním z nich je chráněn
obsah PDF dokumentu před kopírováním,
tiskem nebo jakoukoli změnou. Druhé
heslo pak může sloužit pro samotné otevření zašifrovaného PDF souboru.
<
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