
To nejlepší  
z Chip DVD

Pokud se rozhodnete zpracovat svá videa 

a snímky z léta, určitě se vám bude hodit 

Video Editor VSDC. Nabízí vyvážený pří-

stup k ovládání programu, profesionálním 

funkcím a hardwarové akceleraci. Více se 

dozvíte na S138. Dvojice programů PDF 

Protector & Remover pomůže se zabez-

pečením dokumentů a Text-R s rozpo-

znáváním českého naskenovaného tex-

tu. Čtení knih na notebooku může hodně 

zpříjemnit čtečka AlfaReader. 

 martin.kucera@chip.cz S

PLNÉ VERZE
D  VSDC Video Editor Pro 6.5   S138
D  O&O DiskImage 14 Pro   S130
D  Text-R
D  Agelong Tree 5.5
D  PDF Protector & Remover
D  AlfaReader
D  HDR Projects 4
D  Smart Defrag 6 Pro
D  PureSync Pro
D  AVG Internet Security
D  Alfa eBooks Manager 8
D  Burning Studio 2020
D  GClean
D  Music Studio 2020
D  O&O Syspectr
D  Wise Care 365 Pro 5 CZ

TESTY A PRAXE
D  Bitdefender TS 2021
D  Dr.Web LiveDisk
D  Freeware   S56
Artweaver Free
HotKeysList
PhonerLite
Firemin
SimilarWeb pro Firefox
TreeSize Free
D  Alarm   S116
Darik‘s Boot and Nuke
Duplicati
Eicar Antivirus Testdatei
Emsisoft Emergency Kit
F-Secure Rescue CD
Malware Scanner
McAfee Labs Stinger
D  E-book   S68
Adobe Digital Editions
Calibre
Icecream EBook Reader
Kindle for PC 
Sigil
Home   S112
Hyper-V-installer.zip
Sandbox-Installer.zip
D  WLAN   S32
Acrylic WiFi Free
Jperf
Wireless Network Watcher
D  ALL-tag   S108
Agaue Eye
Authy Desktop
CDBurnerXP
DeepL
Everything
FastStone Image Viewer
Free YouTube to MP3 Con
PDFsam Basic
PhraseExpress
TreeSize Free
D  Tipy a triky   S126
Audacity
Auto Dark Mode
AutoScreenshot
EasyShutdown
HandyPad
LibreOffice 7.0.1
LineageOS for Rasp. Pi 4
MemInfo
SD Formatter 
balenaEtcher
Krátké testy   S94

SOFTWARE
Softwarové novinky
Slunečnice.cz

Položky označené D jsou dostupné majitelům 
digitálního Chipu koupeného v mobilní aplikaci 
Chip CZ nebo v Alza Media. Digitální Chip 
z www.chip.cz/digi má přístup ke kompletní 
nabídce »On-line DVD« na www.chip.cz/dvd. 
Více na  s55. Období registrací plných verzí 
z tohoto vydání je do konce listopadu 2020.

Seznam programů 
v Chipu 11/2020

Bitdefender Total Security 2021

Zabezpečení  
na 3 měsíce
Produkty Bitdefender patří tradičně k absolutní špičce 
mezi softwarem pro zabezpečení počítače před viry 
a všemi dalšími typy útoků z internetu. Nová generace 
antiviru využívá umělou inteligenci pro včasnou detek-
ci nejnovějších typů virů, ochrání váš počítač během 
surfování na internetu, při využívání sociálních sítí 
i před vyděračskými útoky prostřednictvím takzvané-
ho ransomwaru. Antivir navíc obsahuje správce hesel 
pro rychlé a bezpečné přihlašování k internetovým 
službám a profily nastavení respektující vaši aktuální 
činnost s počítačem. Zkušební verze na 90 dnů.

Kompletní DVD je dostupný i on-line. Více na straně 55.
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Antiviry, reklamace DVD, registrace plných verzí, licence AVG IS

Chip DVD byl prověřen osmi antiviry. Podezřelé soubory do-

poručujeme 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 ver-

ze. Období registrací je zpravidla do konce listopadu 2020.

Plná verze AVG Internet Security dlouhodobě přináší čtenářům 

Chipu komplexní zabezpečení počítače. Licenci je nutné každý  

měsíc prodloužit novým licenčním klíčem. Odešlete  

jakýkoliv e-mail na adresu chip2011avgchip@chip.cz, 

obratem obdržíte licenci i potřebné informace. Zabezpe-

čení AVG lze nainstalovat až na tři nekomerční počítače.
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VSDC Video Editor Pro 6.5

Komplexní videoeditor
VSDC je kvalitní videoeditor s hard-
warovou akcelerací a nabídkou po-
kročilých funkcí na vytváření filmů. 
Obsahuje řadu nástrojů na střih, efek-
ty i doladění obrazu. Program pracuje 
se všemi běžnými formáty videa, tedy 
samozřejmě i se záběry pořízenými 

kamerou smartphonu či akční kamer-
kou, fotkami a zvukovými soubory 
určenými k použití jako hudební pod-
kres nebo třeba namluvený komentář. 
Kromě toho umí editor pořizovat 
videozáznam obsahu obrazovky 
Windows. V nabídce programu VSDC 
Video Editor nechybí ani pokročilé 
funkce, jako je klíčování záběrů před 
barevným pozadím nebo maskování 
objektů. Více se dozvíte na S138.
Licence pro Chip: Časově neo-
mezená plná verze programu 
v ceně 550 korun. Registrace 
do konce listopadu 2020, de-
taily v popisu u instalace pro-
gramu. Jazyk AJ, NJ. Určeno 
pro Windows 7 a vyšší.

O&O DiskImage 14 Pro

Zálohujte svůj systém
Program O&O DiskImage slouží k vy-
tváření záloh kompletního obsahu pev-
ných disků počítače – tedy nejen všech 

uživatelských dat, ale rovněž i instalace 
Windows a používaných programů, 
ovladačů hardwaru, uživatelských 
účtů či nastavení. Podobnou funkci, 
nazývanou klonování, pak můžete po-
užít i pro přenos kompletního obsahu 
počítače na nový, větší nebo rychlejší 
pevný disk. Výhodou programu je také 
přítomnost funkcí na zálohování jed-
notlivých souborů a složek. Zálohovací 
úkoly lze navíc nastavit na pravidelné 
spouštění ve zvoleném intervalu. S ta-
kovou výbavou předčí O&O DiskImage 
většinu ostatních zálohovacích nástro-
jů a také standardní výbavu operační-

ho systému Windows. V programu ne-
chybí možnost vytvoření bootovacího 
DVD nebo USB flash disku pro nouzové 
spuštění počítače a obnovu dat ze zálo-
hy. Více se dozvíte na S130.
Licence pro Chip: Časově neomezená plná 
verze programu v ceně 1 200 korun. Re-
gistrace do konce listopadu 2020, detaily 
v popisu u instalace programu. Jazyk AJ, 
NJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší.

Funkce na úpravy jednotlivých scén najde-
te ve videoeditoru VSDC na kartě »Edit«, 
zatímco karta »Editor« obsahuje nástroje 
na stříhání a úpravy, jako je aplikace filtrů 
a efektů. Nechybí ani přechodové efekty 
mezi záběry nebo nabídka efektů pro zvu-
kovou stopu filmu.

Přehled funkcí programu O&O DiskImage 
najdete pod tlačítkem »Application me-
nu« vlevo nahoře. Použití zálohovacích 
i klonovacích funkcí aplikace O&O Disk- 
Image je velmi snadné, vždy stačí jen zvo-
lit zdrojový disk a cíl pro umístění zálohy.

Nemáte-li mnoho zkušeností 
s pokročilými videoeditory, 
mohl by vám vyhovovat pro-
gram s přehledným ovládá-
ním, ale zároveň velmi boha-
tou výbavou.

Obnova dat z kompletního obrazu disku 
vám ušetří spoustu času nejen v případě 
havárie pevného disku, ale také při vý-
měně starého HDD za nový SSD.

Registrace licence
K používání aplikace VSDC Video Editor budete 
potřebovat licenci. Tu získáte pomocí promokó-
du, který najdete vytištěný na straně 3 v tomto 
Chipu. Nejpozději do konce listopadu 2020 jděte 
na www.chip.cz/videoeditor a do připravených 
políček zadejte promokód a svůj e-mail. Na zada-
nou adresu během chvíle dorazí zpráva s licencí. 
Majitelé digitálního Chipu najdou svůj promokód 
v e-mailu, který jim (na základě žádosti prostřed-
nictvím formuláře v digitálním časopisu na stra-
ně 55) dorazí s odkazy na stažení programů.
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XenArmor PDF Protector & Remover

Zabezpečení PDF
Kombinace programů XenArmor PDF Password Protector Pro 
a PDF Password Remover Pro zajistí důležité úkoly spojené  
s použitím hesel k PDF souborům.

Jednou z mnoha užitečných vlastností 
souborů ve formátu PDF je jejich uni-
verzální přenositelnost mezi různými 
platformami, přičemž vždy zůstane 
zachována jejich čitelnost a grafické 
rozložení. Další užitečnou funkcí je pak 
možnost zabezpečení obsahu PDF do-
kumentů šifrováním a příslušným hes-
lem. Ochrana PDF dokumentů heslem 
má přitom dvě základní roviny. Přede-
vším můžete zakázat samotné otevření 
PDF souboru v prohlížeči, pokud neby-
lo zadáno příslušné heslo. Druhou mož-
ností je pak povolení běžného otevírání 
PDF souborů, ale zákaz kopírování ob-
sahu dokumentů prostřednictvím sys-
témové schránky, provádění jakýchkoli 
úprav textového či grafického obsahu 

a také znemožnění tisku. Šikovné je, že 
si můžete zvolit jakoukoli kombinaci 
uvedených způsobů zabezpečení.

Běžné prohlížeče PDF souborů 
sice umí, samozřejmě po zadání pří-
slušného hesla, zobrazit i chráněné 
dokumenty, ale nedisponují funkcemi 
na úpravu nastavení zabezpečení PDF 
dokumentů. A právě zde nastupují 
funkce programu XenArmor PDF 
Password Protector Pro, ve kterém lze 
velmi snadno nastavit způsob zabez-
pečení zvoleného PDF dokumentu. 
Použití aplikace je naprosto snadné 
a během okamžiku vám XenArmor 
PDF Password Protector Pro vytvoří 
kopii zdrojového dokumentu s požado-
vaným zabezpečením.

Rovněž se ovšem může stát, že 
naopak potřebujete nějaký PDF doku-
ment omezení spojených s ochranou 
heslem zbavit. A od toho je tu program 
XenArmor PDF Password Remover 
Pro, jenž po zadání příslušného hesla 
veškerá omezení zruší. Heslo k PDF 
souboru musíte samozřejmě znát, 
protože úkolem programu XenArmor 
PDF Password Remover Pro není 
odemknutí PDF dokumentů se zapo-
menutým heslem. Ostatně, při použití 
delšího a složitějšího hesla by to bylo 
stejně prakticky nemožné.

Samotná instalace aplikace XenAr-
mor PDF Password Protector Pro a ap-
likace PDF Password Remover Pro je 
velmi snadná, stačí jen bez dalšího na-
stavování projít průvodcem instalací. 
Při prvním spuštění je třeba programy 
aktivovat, což provedete v automa-
ticky otevřeném okně, kam zadáte 
e-mail použitý při registraci na webu 
a získaný licenční klíč. Pak pokračujte 
tlačítkem »Activate License«.

Pod značkou XenArmor je vyvíjena 
například i dlouhá řada aplikací na 
zjišťování zapomenutých hesel. Pomo-
hou vám získat například hesla k uži-
vatelským účtům na sociálních sítích, 
k e-mailovým schránkám nebo třeba 
FTP serverům. Dále vám produkty  
XenArmor pomohou získat zapomenu-
té přihlašovací údaje (uživatelská jmé-
na a hesla) k internetovým službám. 
Zatímco některé nástroje XenArmor 
fungují jako běžné aplikace s grafickým 
uživatelským rozhraním, ty nejšikov-
nější se dají ovládat i z příkazové řádky.
Licence pro Chip: Roční plné verze pro-
gramů v ceně 500 korun. Registrace do 
konce listopadu 2020, detaily v popisu 
u instalace programů. Jazyk AJ. Urče-
no pro Windows XP a vyšší.

Ochrana PDF dokumentů heslem je uži-
tečnou funkcí, ale někdy může být i na 
obtíž. Ochranu PDF souborů však můžete 
snadno řídit podle potřeby.

Použití programu XenArmor PDF Password Protector Pro těžko 
může být jednodušší. Stačí jen zvolit PDF soubor k zabezpečení 
heslem, vymyslet si heslo k otevření a případně i k zákazu kopíro-
vání obsahu, úprav a tisku a pak už jen kliknout na »Protect PDF«.

Odstranění ochrany PDF dokumentů s použitím programu 
XenArmor PDF Password Remover Pro je také velmi snad-
né. Zvolíte zamknutý dokument, vložíte příslušné heslo 
a pokračujete kliknutím na »Remove Password«. Původní 
PDF soubor nebude přepsán, ale vytvoří se jeho kopie bez 
ochrany heslem.

K otevření PDF souboru zaheslovaného po-
mocí programu XenArmor PDF Password 
Protector Pro budete vždy potřebovat pří-
slušné heslo – bez ohledu na to, jaký PDF 
prohlížeč použijete. Pokud heslem chráníte 
jen kopírování obsahu, úpravy nebo tisk, 
půjde dokument normálně otevřít.
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Ascomp Text-R

Rozpoznávání textu
Aplikace Text-R slouží k převodu české-
ho textu z PDF dokumentů nebo digita-
lizovaných papírových předloh. Funkce 
OCR (Optical Character Recognition) 
slouží k digitalizaci papírových doku-
mentů, které si do počítače uložíte s po-
užitím skeneru nebo jejich vyfocením 
smartphonem. Výsledkem digitalizace 
s použitím funkcí OCR je text, s nímž lze 

dále pracovat například ve Wordu či li-
bovolném jiném textovém editoru a pak 
jej uložit ve vybraném formátu. Zpraco-
vání digitalizovaných dokumentů po-
mocí OCR umí řada mobilních aplikací, 
ale pokud s dokumenty pracujete raději 
v počítači, můžete za tímto účelem pou-
žít plnou verzi programu Text-R, která 
zvládne rozpoznání textů v několika jed-
noduchých krocích. Text-R umí zpraco-
vat předlohy v podobě PDF dokumentů 
nebo snímky papírových dokumentů ve 
všech běžných obrazových formátech. 
Při rozpoznávání textu podporuje Text-R 
kromě mnoha dalších jazyků samozřej-
mě i češtinu a také se snaží zachovat 
rozložení původního dokumentu.
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 800 korun. 
Registrace do konce listopadu 2020, 
detaily v popisu u instalace programu. 
Jazyk AJ, NJ. Určeno pro Windows XP 
a vyšší.

Dr.Web LiveDisk

Bootovací antivir
Dr.Web LiveDisk je bootovací antivi-
rový a záchranný systém, který bez 
spuštěných Windows zbaví váš počítač 
zákeřných virů. Výhodou je, že si anti-
virový systém před kontrolou stáhne 
aktualizaci a proti virům bojuje s nejno-
vější výbavou. Dr.Web LiveDisk se hodí 
i na opravy registrů Windows nebo 
pomůže s přesunem dat na bezpečné 

místo. Systém obsahuje také webový 
prohlížeč a emulátor Wine, jenž umož-
ňuje spouštět programy pro Windows.

V dřívějších dobách bylo obvyklé, že 
se záchranné systémy spouštěly z CD/
DVD, ale dnes je lepší sáhnout po USB 
flash disku a připravit si ho pro záchran-
nou misi. Budete potřebovat prázdné 
USB médium o kapacitě nejméně 4 GB, 
které vložíte do počítače a spustíte insta-
laci. V rolovacím menu ověřte správné 
USB, zatrhněte »Format USB drive befo-
re creating Dr.Web LiveUSB« a poté stisk-
něte »Generate Dr.Web LiveUSB«. Celý 
proces by měl být za pár minut dokon-
čen. Pak už stačí jen restartovat počítač 
a zpravidla pomocí kláves [F12] nebo [F8] 
zvolit spuštění počítače z USB disku.
Licence pro Chip: Časově neomezená 
bezplatná open-source verze progra-
mu. Bez registrace. Jazyk AJ, RJ. Urče-
no pro Windows XP a vyšší.

Zdrojem pro rozpoznání textu v programu 
Text-R může být dokument ve formátu 
PDF, ale daleko častěji budete možná chtít 
rozpoznat text z dokumentu digitalizova-
ného pomocí skeneru nebo smartphonu. 
V nastavení je nutné zvolit jazyk rozpozná-
vaného textu.

V přehledném prostředí Dr.Web LiveDisk  
se budete pohybovat jako doma. Pokud 
potřebujete nutně přenést důležité sou-
bory na záložní disk, klikněte na ikonku 
Midnight Commander nebo File Manager, 
který vypadá naprosto stejně jako Prů-
zkumník Windows.

Rozpoznávání textu programem Text-R 
z předloh v podobě PDF dokumentů ne-
trvá nijak dlouho a výsledkem je náhled 
získaného textu. Pokud jste nespokojeni, 
můžete se vrátit o krok zpět a upravit 
nastavení, jinak uložte text do zvoleného 
výstupního formátu.

V podrobnějším nastavení můžete najít 
možnosti, zda zkoumat boot sektory a hle-
dat rootkity. Lze také upřesnit výjimky v po-
době složek, souborů nebo přípon, které 
má antivirus ignorovat, a také zda zkoumat 
e-maily, archivy či instalační soubory.

Máte sbírku DVD, ale dosluhuje vám  
DVD přehrávač, nebo byste si rádi pouš-
těli svoje filmy v mobilu? Převeďte filmy 
do vhodného videoformátu.

Rozpoznávání textu je užitečná funkce tře-
ba pro případ, když chcete v počítači praco-
vat s dokumentem, který máte k dispozici 
jen v papírové formě.
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AlfaReader

Čtečka elektronických knih
AlfaReader je jednoduchá, ovšem dobře 
vybavená čtečka elektronických knih 
s podporou všech běžně používaných 
formátů e-knížek i audiok-
nih. Čtečka AlfaReader 
má moderní uživatelské 
rozhraní dobře ovladatel-
né jak klasicky myší, tak 
i prostřednictvím dotykové 

obrazovky. Základní obrazovka aplikace 
představuje knihovnu e-knížek, které lze 
třídit podle autorů nebo formátů. Nové 

knížky, které mohou být 
snad ve všech běžně pou-
žívaných formátech PDF, 
EPUB, MOBI, FB2, CBZ, 
CBR, DJVU, TXT, MP3, MB4, 
se do knihovny aplikace Al-
faReader přidají jednoduše 
tak, že je do okna aplikace 
přetáhnete myší. Pro čtení 
pak stačí vybranou knihu 
rozkliknout a můžete po-
kračovat přesně tam, kde 
jste skončili.

Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 250 korun. 
Bez registrace, detaily v popisu u insta-
lace programu. Jazyk AJ. Určeno pro 
Windows 7 a vyšší.

PureSync Pro

Synchronizace dat
Aplikace PureSync na synchronizaci 
a zálohování dat umožňuje vytváření 
libovolného počtu úloh automatického 
přenosu souborů a celých složek. Oproti 
bezplatné edici programu 
nechybí ve speciální plné 
verzi Chip Edition možnost 
práce s otevřenými a bloko-
vanými soubory, komprese 
a šifrování zálohovaných 

dat nebo odesílání e-mailových ozná-
mení s výsledky průběhu automaticky 
prováděných úkolů. Synchronizační 
a zálohovací úlohy se nastavují pro-

střednictvím přehledného 
průvodce, v němž se určí 
zdrojová a cílová složka 
společně s filtry pro vý-
běr souborů k přenosu. 
Velmi užitečná je možnost 
automatického spouštění 
přednastavených úloh syn-
chronizace dat, například 
po vložení USB flash disku 
do počítače.
Licence pro Chip: Časově 
neomezená plná verze 

programu v ceně 650 korun. Bez re-
gistrace, detaily v popisu u instalace 
programu. Jazyk AJ, SJ. Určeno pro 
Windows XP a vyšší.

IObit Smart Defrag 6 Pro

Zrychlení točivých disků
Program Smart Defrag nabízí nástroje 
pro defragmentaci disku a inteligentní 
organizaci dat na disku na základě ana-
lýzy frekvence jejich pou-
žívání. Pomocí vstupního 
testu během chvíle zjistíte, 
zda je zapotřebí provést 
defragmentaci vybraného 
disku počítače. Upřednost-

nit můžete rychlou defragmentaci, nebo 
naopak zvolit časově náročnou, ale o to 
důkladnější optimalizaci dat i z pohledu 

jejich fyzického uložení na 
disku. Zkušení uživatelé 
jistě ocení možnosti defrag-
mentace systémových 
souborů a registru Win-
dows. Program samozřejmě 
zohledňuje přítomnost SSD 
disků v počítači, které není 
vhodné defragmentovat. 
Takže pokud máte v počí-
tači oba typy disků, nemu-
síte mít obavu, že by došlo 
k nežádoucím operacím. 

Rozšiřující funkce Disk Health pomůže 
sledovat stav disku v reálném čase.
Licence pro Chip: Roční plná verze pro-
gramu v ceně 400 korun. Registrace do 
konce listopadu 2020, detaily v popisu 
u instalace programu. Jazyk ČJ, AJ. Ur-
čeno pro Windows XP a vyšší.

V nastavení čtečky e-knih AlfaReader 
si můžete zvolit barvu uživatelského 
rozhraní aplikace nebo přepínat světlý 
a tmavý vzhled čtečky. Předvolba »Ani-
mate Bookshelf« řídí rychlost animace 
knihovny e-knížek, ale pro zjednodušení 
ji můžete i deaktivovat.

Pokročilé možnosti programu PureSync 
zahrnují například i funkci zálohování dat 
do více nezávislých umístění. Pro úsporu 
místa lze data komprimovat a celé záložní 
archívy také bezpečně šifrovat. V nasta-
vení lze také použít filtry, podle nichž se 
budou soubory k zálohování vybírat.

E-knihy si asi nejčastěji  
čteme ve čtečkách, table-
tech nebo telefonech. Ale 
možná je právě pro vás nej-
pohodlnější čtení e-knížek 
v počítači.

Chtěli byste automaticky 
spouštět zálohování fotek 
z paměťové karty nebo si do 
smartphonu automaticky 
synchronizovat novou hud-
bu? Je to snadné.

Jednou z příčin zpomalení 
počítače může být rozkous-
kování souborů do všech 
zákoutí pevného točivého 
disku. To můžete snadno 
napravit.

V nabídce Smart Defrag 6 Pro se skrývá 
i tlačítko pro zapnutí defragmentace při 
startu počítače. Pomocí této funkce lze při 
spuštění Windows defragmentovat také 
systémové soubory, které standardně při 
běhu počítače optimalizovat nelze.
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Agelong Tree 5.5

Jak na rodokmeny
Agelong Tree je genealogický program 
umožňující vytvářet rodokmeny dopl-
něné o obrázky, zvuky, videa, připojené 
dokumenty, biografie a další. Svou 
rodinnou kroniku můžete začít tvořit 
jednoduše přidáním osob do seznamu 
a přidáním podrobností, které znáte, 
jako je datum narození, místo bydliště, 
povolání a další. Následně osoby propo-
jíte s otcem, matkou a dalšími příbuzný-

mi z vašich záznamů. Aplikace Agelong 
Tree použije tyto úpravy k automa-
tickému vytvoření správné rodinné 
hierarchie. Tu lze snadno rozšířit nebo 
aktualizovat. V celé databázi lze samo-
zřejmě vyhledávat a používat filtry či 
vytvářet statistiky rodiny a mnoho dal-
šího. Jednoduché statistiky se v rámci 
rodiny mohou týkat například nejčastěj-
ších jmen, počtu dětí a průměrné délky 
života. Rodokmen může ukázat nebo 
skrýt rozvedené partnery, adoptované 
děti a adoptivní rodiče. Nově umožňuje 
vytvořit i osobu neznámého pohlaví. 
Vzhled stromu lze přizpůsobit v různých 
detailech a vytisknout nebo exportovat 
do formátu XML nebo Gedcom.
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 750 korun. 
Registrace do konce listopadu 2020, 
detaily v popisu u instalace programu. 
Jazyk ČJ, AJ.

Aplikace Agelong Tree vám pomůže s vy-
tvářením rodokmenů. Díky přehlednému 
českému rozhraní je program vhodný 
i pro začátečníky.

Samotný rodokmen je v aplikaci Agelong 
Tree založen na údajích o osobách a udá-
lostech, které tyto osoby propojily. Strom 
lze postavit pro libovolnou vybranou oso-
bu. Ve spodní části vidíte její předky, naho-
ře jsou přímí potomci a jejich partneři.

Rozšířené typy stromů zobrazují nejen 
přímé potomky a předky osoby, ale také 
rodokmeny jejích bratrů, sester a brat-
ranců. Speciální algoritmus vytváří strom 
nejvhodnějším způsobem a je schopen 
zobrazit i stromy s nejsložitější strukturou.

          »On-line DVD«

Digitální edice Chipu pro počítače a mobily
Chip je možné číst také na mobilech, tabletech a počítačích pro-

střednictvím aplikace Chip CZ nebo přímo v browseru. Zákazníci 

e-shopu www.chip.cz/digi mají možnost číst časopis na více 

různých zařízení současně a současně mají plný přístup ke službě 

»On-line DVD«, což je Chip DVD na internetu. Zákazníci, kteří 

koupí časopis přímo v mobilní aplikaci Chip CZ, mohou číst pou-

ze v této aplikaci a o přístup k položkám DVD si musí zažádat 

vložením e-mailu do rámečku níže. Obdrží zprávu s odkazy.

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

Seznam programů zařazených do této služby najdete vždy na straně 50. Jsou označeny ikonou D .

Čtenáři Chipu z e-shopu Alza Media dostanou zprávu s nabídkou programů ke stažení automaticky po nákupu časopisu.

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 za-
koupeným přímo v mobilní aplikaci Chip CZ pro Android/iOS.

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 účtům 
zákazníků nakupujících digitální vydání v e-shopu www.chip.cz/digi.
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