PPPPPPPPPPPPP
To nejlepší
PPPPPPPPPPPPP
z
Chip
DVD
PPPPPPPPPPPP
P
PPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPP
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
PPPPPPPPPPPPP
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
PPPPPPPPPPPPP
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
PPPPPPPPPPPPP
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
PPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPP
CHIP DVD > OBSAH

Seznam programů
v Chipu 12/2019
PLNÉ VERZE

Kdo pamatuje legendární program TuneUp Utilities, který dokázal Windows XP
doslova vdechnout druhý život, může jeho
tuning a čištění srovnat s účinky neméně
zdařilého softwaru WinOptimizer 17, který přinášíme v celosvětově exkluzivní verzi
jako první časopis. Další informace na S58.
Na internetové stránce www.chip.cz/dvd
si předplatitelé mohou pohodlně stáhnout

programy z Chip DVD, aniž by museli používat optickou mechaniku. V rámci zlepšování služeb jsme nově spustili beta-verzi on-line prohlížení Chip DVD v naprosto stejné
podobě, jak jste na něj zvyklí z optického
disku. Budeme rádi, pokud se na novinku
podíváte a napíšete nám na chip@chip.cz
své zkušenosti. Nově jsou ke stažení i úplné ISO obrazy DVD. martin.kucera@chip.cz S

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

100 GB na internetu

Cloudová úložiště

Provedli jsme v redakci malý průzkum, které cloudové
služby jsou v našem týmu oblíbené. Služby od Googlu
používají téměř všichni. Díky tomu má každý v cloudu 15 GB pro odkládání souborů a sdílení dokumentů.
Zajímavý je cloudový prostor Ice Drive, který se na
počítači tváří jako standardní disk, což kolegové využívají zejména u začátečníků. Úložiště Mega s 50 GB
zdarma je redakčním favoritem. I přes pošramocenou
minulost vytrvale směřuje k nejlepším službám pro
počítače i mobily. Překvapením je Degoo se 100GB
úložištěm zdarma. Více na Chip DVD. Další informace
o cloudu najdete také v článku na straně S118.
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WinOptimizer 17 S58
KeepSolid VPN Unlimited S136
HARDiNFO Pro S132
Win10PrivacyFix
FotoJet Designer
Hyperlapse Pro
Password Recovery
Audio Recorder
Steganos Safe 20
Duplicate Finder Pro
AVG Internet Security
HD Video Factory Pro
WebSite X5 Evolution 13
Desktop Secret Lock
CheckDrive

TESTY A PRAXE

BlueStacks 4
Cloudová úložiště
Freeware S56
Aeroblend 1.81
Directory List & Print
DownThemAll 4.2.3
I don’t care about Cookies
Picolay
Telegram for Desktop
Vidiot
Wunderlist
D Špion S34
Brave Browser
Cliqz Browser – Windows
Decentraleyes – Firefox
Multi-Account Containers
First Party Isolation
Iridium Browser
Neat URL – Firefox
NoScript – Firefox
Pale Moon
Privacy Possum – Firefox
Skip Redirect – Firefox
Smart HTTPS 0.2.9
Smart Referer – Firefox
Tails 3.16
Tor Browser 8.5.5
Vivaldi 2.8
balenaEtcher 1.5.59
uBlock Origin – Firefox
uMatrix – Firefox
D Tipy a triky S122
Backup-Script – Profitip
ChanSort
ClipAngel 1.84
Intel Processor Diagnostic
LanguageTool for Firefox
LibreOffice 6.3
Pingo
D Cloud S118
Amazon Drive
Dropbox
SecureSafe 2.5.0
Strato HiDrive Client
Tresorit 3.5.1711
D WLAN S102
Acrylic WiFi Free
Ekahau HeatMapper
JPerf 3.7
Příkazový řádek S110
Skripty
D
D
D

SOFTWARE

Softwarové novinky
doPDF 10.4.118
LMMS 1.2.1
Mailbird 2.7.0.0
Slunečnice.cz

Položky označené D jsou součástí
»On-line DVD« a »Digitální edice Chipu«
a jsou ke stažení on-line do konce ledna
2020., více informací najdete na s55.
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KeepSolid VPN Unlimited

Bezpečné surfování
Pomocí služby KeepSolid VPN lze šifrováním ochránit internetovou komunikaci bez ohledu na to, k jaké síti je
váš počítač aktuálně připojen. Služba
má především velmi snadné ovládání,
takže si s ní mohou svoji internetovou

komunikaci zabezpečit i uživatelé, kteří jinak o nastavování VPN připojení
a přesměrování přes proxy servery
v cizích zemích vůbec nic netuší. Další
výhodou je dostupnost mobilních
aplikací pro platformy Android a iOS.
V nastavení aplikace si můžete aktivovat automatické připojování k VPN při
startu zařízení nebo tzv. »Kill-Switch«,
tedy funkci, která zablokuje veškerá
internetová připojení, pokud nebude
VPN aktivní. Sami se také můžete rozhodnout, jaký komunikační protokol
bude během připojení přes VPN použit. Více se dozvíte na S136.
Licence pro Chip: Službu KeepSolid
VPN v ceně 750 korun můžete používat po dobu 6 měsíců na pěti libovolných zařízeních bez omezení objemu

Po spuštění programu KeepSolid VPN se
tlačítkem »Start« připojíte k internetu
prostřednictvím serveru ve zvolené zemi.
Během chvilky můžete v okně aplikace
vidět vaši novou IP adresu, pod kterou
bude vaše zařízení v síti vystupovat, včetně informace o zemi, přes kterou je vaše
připojení k internetu přesměrováno.

VPN služba umožní bezpečné používání internetového bankovnictví nebo nakupování po internetu i ve veřejných sítích s neznámou úrovní zabezpečení.

přenesených dat. Registrace do konce
prosince 2019, detaily v popisu u programu. Jazyk AJ, NJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší, macOS, Linux, Android,
iOS a existuje i jako doplněk browseru.

Ashampoo WinOptimizer 17

Výkon – stabilita – soukromí
Program Ashampoo WinOptimizer
přináší v přehledném uživatelském
rozhraní nástroje na vyčištění počítače
od zbytečných záznamů v registru

Windows, odstranění nepotřebných
dat z pevných disků, zrychlení internetového připojení i zvýšení soukromí
a zabezpečení dat v počítači. Soubor
optimalizačních nástrojů WinOptimizeru je připraven diagnostikovat aktuální problémy snižující výkon vašeho
počítače a rovnou provést příslušná
opatření. Správu počítače lze přitom
provádět ručně, pomocí přehledných
průvodců, nebo zcela automaticky po
aktivování příslušných funkcí. Ashampoo WinOptimizer pak automaticky
ukončuje nepotřebné procesy na
pozadí operačního systému Windows
a získává tak výkon pro aktuální úlohy. Více se dozvíte na S58.

WinOptimizer patří jednoznačně
k nejlepším nástrojům na vyčištění
a optimalizaci počítačů s Windows.
Navíc je plně lokalizován do češtiny.

V úvodním okně WinOptimizeru najdete
funkci pro kompletní kontrolu stavu
počítače, jejímž výsledkem je přehled
o zbytečných datech, poškozených
záznamech v registru i problémů spojených s bezpečností dat a ochranou
soukromí. Program za vás všechny tyto
problémy vyřeší po kliknutí na tlačítko
»Optimalizovat«.

Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 600 korun. Registrace do konce prosince 2019,
detaily v popisu u programu. Jazyk ČJ,
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 < 2019 < 12

Plná verze AVG Internet Security dlouhodobě přináší čtenářům
Chipu komplexní zabezpečení počítače. Licenci je nutné každý
měsíc prodloužit novým licenčním klíčem. Na adresu
chip1912avg2020@chip.cz odešlete jakýkoliv e-mail,
obratem obdržíte licenci i potřebné informace.
Předplatitelé najdou licenci také v »On-line DVD«.
<
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Vytvoření vlastního grafického designu
znamená výběr konkrétní šablony dle
tématu, vložení vlastních fotografií
a obrázků a doplnění textů nebo dalších
grafických prvků (klipartů). Také můžete
libovolně upravovat grafické prvky, které
již šablona obsahuje.

Při exportu hotové grafiky máte na výběr z formátů JPG a PNG, ale pro mnoho
uživatelů bude jistě zajímavější přímý
export na sociální sítě Facebook, Twitter,
Pinterest či Tumblr. Nezapomeňte si také grafiku uložit jako rozpracovaný projekt, abyste se k ní mohli kdykoli vrátit
a pokračovat v úpravách.

FotoJet Designer

Svým stylem uživatelského rozhraní
a snadným a intuitivním ovládáním
připomíná program FotoJet Designer moderní mobilní aplikace. Základem každého nového projektu je přitom výběr grafické šablony. Jakkoli se nabídka v úvodním okně může zdát omezená, v následujícím kroku se dostanete k nepřebernému
množství konkrétních designů.

Vytvořte vizitky, pozvánky a novoroční přání
Program FotoJet Designer pomůže
uživatelům, kteří nemají žádné zkušenosti s prací v pokročilých grafických
editorech, vytvářet graficky zajímavé

výstupy z vlastních fotografií, obrázků a textů. Za tímto účelem obsahuje
FotoJet Designer více než 900 připravených šablon pozvánek, plakátů, přání, pohlednic, titulních stran časopisů,
bannerů nebo třeba vizitek. K tomu je
v programu k dispozici ještě přes 800
klipartů a desítky pozadí i kreativních
stylů úpravy textů. Práci s takto bohatou nabídkou materiálu usnadňuje
přehledné ovládání a moderní uživatelské prostředí ve stylu mobilních
aplikací. Upravovat lze přitom i všechny prvky připravených šablon. Vytvořenou grafiku lze uložit ve vlastním
formátu aplikace FotoJet Designer pro
pozdější úpravy, ale také ji exportovat
v obrazových formátech nebo rovnou
sdílet v sociálních sítích.

Chcete vytvořit vánoční pozvánku,
osobní přání, pohlednici nebo třeba
obálku časopisu vašeho sportovního
klubu? Pak nepotřebujete drahý grafický program.

Pokud se vám pro tvorbu grafických výstupů v programu FotoJet Designer nedostává vlastních fotografií,
můžete získat další obrazový materiál
na internetu. Stačí, když v nabídce
»Photo« překliknete na záložky s možností stáhnout fotografie z Facebooku
nebo z bohaté internetové databáze.
Právě druhá z možností je velmi zajímavá, protože v internetové fotobance
můžete vyhledávat podle klíčových
slov a stahovat si neomezené množství
volně použitelných snímků.
Licence pro Chip: Plnou verzi aplikace
FotoJet Designer v ceně 1 000 korun
můžete po aktivaci používat bez časových a funkčních omezení, ale bez
nároku na budoucí aktualizace a technickou podporu. Licence je určena pro
jeden nekomerční počítač. Období provedení registrace, instalace a aktivace
je zaručeno do konce prosince 2019,
detaily v popisu u programu. Jazyk AJ,
NJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší.

Wise Duplicate Finder Pro

Smažte nadbytečné soubory
Aplikace a browsery bezohledně plní
kapacitu pevného disku různým balastem. Často je ale za nepořádek zodpovědný sám uživatel, kdy
má v různých adresářích
stejné fotografie a hudbu.
Buď se můžete pustit do
čištění manuálně, nebo
některým specializovaným nástrojem. Program
Ušetřete místo na SSD nástrojem na automatické
vyhledání a odstranění
duplikátních souborů podle předvolených parametrů.
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Duplicate Finder Pro nezatěžuje uživatele složitým rozhraním se spoustou
funkcí, místo toho se zaměřuje na
efektivní použití jeho
hlavního účelu, kterým
je rychlé nalezení duplicitních souborů na vybraném adresáři a jejich
následné smazání pro
ušetření místa na disku.
Pro případ chybného
odstranění důležitých
dat má v sobě Wise Duplicate Finder zabudovaný
nástroj na automatickou
tvorbu bodů zálohy při
každé akci.

Program Wise Duplicate Finder Pro se
sice dokáže o vše postarat sám, nabízí
ale i nástroje na manuální nastavení jednotlivých parametrů.

Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 500 korun.
Bez registrace, aktivace do konce ledna
2020, detaily v popisu u programu.
Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro Windows XP
a vyšší.
12 > 2019 > CHIP
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Advanced Password Recovery Suite

Obnova hesel a licencí
Advanced Password Recovery Suite
vyhledá v počítači zapomenutá licenční
čísla k instalovanému softwaru i přihlašovací údaje k různým aplikacím.
Program umí prohledat různá zákoutí pevného disku vašeho počítače
i kompletní obsah registru operačního
systému Windows, aby našel cenné

údaje. Patří k nim například licenční
čísla ke komerčnímu softwaru, který
máte ve svém počítači instalovaný
a aktivovaný, ale potřebujete jej třeba
reinstalovat nebo přenést do jiného
počítače. Za tímto účelem podporuje
Password Recovery Suite na 1 500 různých typů programů a počítačových
her. Dále je možné zjistit klíče ke všem
Wi-Fi sítím, ke kterým jste se se svým
počítačem v minulosti připojili, stejně
jako třeba přihlašovací jména a hesla
k e-mailovým aplikacím typu Outlook
či Thunderbird. Dále umí Advanced
Password Recovery Suite najít i zapomenutá hesla k FTP serverům a v omezené míře dokáže vytěžit i informace
z databází internetových prohlížečů.
Licence pro Chip: Roční plná verze programu v ceně 700 korun. Registrace
a instalace do konce prosince 2019,
detaily v popisu u programu. Jazyk ČJ,
AJ. Určeno pro Windows XP a vyšší.
Potřebujete přeinstalovat nějaký software, ale ztratili jste krabici nebo certifikát s licenčním číslem? Snadná pomoc, najdete jej v registru Windows.

V hlavní nabídce najdete vyhledávací
funkce programu Advanced Password
Recovery Suite. Velmi dobře přitom
funguje vyhledávání registračních klíčů
softwaru, uložených v registru Windows,
stejně jako třeba zobrazení hesel k používaným Wi-Fi sítím.

Hesla pro webové služby, uložená v internetových prohlížečích, umí Advanced
Password Recovery Suite zjistit pouze
v případě, že nejsou chráněna šifrováním
a hlavním uživatelským heslem. Prohlížeče Chrome a Firefox jsou tímto způsobem
ošetřeny, ale Edge svoje tajemství vyzradí.

Microsoft Hyperlapse Pro

Stabilizace videa
Nástroj Hyperlapse Pro je určen zejména pro stabilizaci videí natočených
pomocí akčních videokamer nebo
smartphonů. Jeho pomocí můžete videa také zrychlit.
Programu Hyperlapse Pro umožňuje dodatečnou stabilizaci videozáznamů z akčních kamer nebo videí
natočených z ruky pomocí smartphonu. Video lze pomocí programu navíc

zrychlit až na 25násobek původní
rychlosti přehrání a dodat mu dramatickou akčnost. Aplikace zvládne zpracovat videa pořízená libovolnou kamerou, nejlépe si ale poradí se soubory
z akčních kamer. Jde především o většinu modelů kamer řady GoPro, Sony,
Garmin a podobných. Pro známé modely akčních kamer nabízí rozšířené
možnosti nastavení opravy roztřesení,
tzv. vyhlazení – smoothing. Předností
programu je i snadné ovládání, které
vás ve čtyřech jednoduchých krocích
provede celým procesem stabilizace videa. Program pro urychlení zpracování
videa využívá výpočetních schopností
vícejádrových procesorů a hardwarovou akceleraci grafických karet.
Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 1 200 korun. Registrace a instalace do konce
prosince 2019, detaily v popisu u programu. Jazyk AJ. Určeno pro 64bitová
Windows 7 a vyšší.
Záznam z jízdy na kole nebo na lyžích
vypadá efektně, avšak často trpí jedním zásadním neduhem – bývá značně
roztřesený. Řešení nabízí program Hyperlapse Pro.

CHIP < 2019 < 12

V průvodci optimalizací Hyperlapse Pro
je potřeba vybrat zdroj videa »Camera
model«, nastavit požadovanou rychlost
přehrávání a případně upravit další parametry videa – název souboru a jeho umístění, rozlišení a snímkovací frekvenci.

V posledním kroku průvodce si můžete
optimalizované video přehrát. A pokud
nejste s výsledkem spokojeni, stačí
kliknout na tlačítko »Back to settings«,
vrátit se k druhému a upravit parametry
optimalizace videa.
<
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BlueStacks 4

Android na počítači
Emulátor Androidu v podobě aplikace
BlueStacks pracuje velmi podobně
jako tablet nebo smartphone s tímto
populárním operačním systémem.
Omezená je jen nabídka
nastavení operačního systému, přesto v ní najdete
především možnost vložení účtu Google pro přístup
k poště a do Obchodu
Chtěli byste ve svém počítači používat stejné aplikace a hrát ty samé hry jako ve vašem smartphonu
nebo tabletu? Umožní vám
to emulátor Androidu.

Play nebo například předvolby zvuku
a virtuální klávesnice. Po přihlášení
k účtu Google je možné do BlueStacks
instalovat aplikace a hry z Obchodu
Play a používat je podobně jako ve smartphonu či
tabletu. Rovněž lze instalovat aplikace v podobě
APK balíčků. Ovládání zajistí klávesnice a myš, ale
podporovány jsou i dotykové displeje. Ve své aktuální verzi přidává emulátor BlueStacks na výkonu
a také zjednodušuje své
uživatelské rozhraní. Pro
hráče mobilních her pak

Přímo v emulátoru BlueStacks najdete
rozsáhlý výběr androidových her a aplikací, které si můžete instalovat po přihlášení k Obchodu Play. Instalace aplikací probíhá úplně stejně jako přímo v tabletech
a smartphonech s Androidem.

může být zajímavá i možnost hrát současně z více uživatelských účtů a díky
tomu třeba rychleji sbírat bonusy.
Licence pro Chip: Frewarová verze
programu. Jazyk AJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší.

Steganos Safe 20

Šifrovaná úložiště
Program Steganos Safe 20 zřídí na
disku vašeho počítače speciální šifrované úložiště, reprezentované jediným
souborem, k jehož obsahu
bude umožněn přístup
pouze po zadání příslušného hesla. Úložiště může
mít velikost nejvýše 2 TB
a můžete si jich vytvořit
neomezené množství –
samozřejmě s ohledem na
Pokud chcete zabezpečit
svá data na PC nebo USB
flash disku šifrováním, je
Steganos Safe velmi
vhodným kandidátem.

volnou kapacitu pevného disku počítače. Po odemčení heslem bude úložiště
fungovat jako běžná disková jednotka
a stejně tak s ním bude
možné pracovat. Nemusíte se přitom vůbec starat
o šifrování a dešifrování
dat, které probíhá zcela
automaticky. Vaším jediným úkolem je zvolit si dostatečně silné heslo, které
si však můžete nechat
také vytvořit vestavěným
generátorem.
Licence pro Chip: Časově
neomezená plná verze
programu v ceně 1 000 ko-

Virtuální disk s chráněnými daty založíte
v programu Steganos Safe tlačítkem
»Create a new Safe«. Otevře se přehledný průvodce nastavením, ve kterém si
nejdříve zvolíte typ šifrovaného úložiště,
dále jeho název, umístění a kapacitu.

run. Registrace do konce prosince 2019,
detaily v popisu u programu. Jazyk AJ,
NJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší.

Win10PrivacyFix

Ochrana soukromí
Ve Windows 10 lze nastavit většinu voleb ohledně sdílení osobních informací
i anonymizovaných metadat při instalaci nebo prvním spuštění
operačního systému. Poté
je však už velmi obtížné
tyto volby najít. Jsou roztroušeny v různých menu
a uživatel snadno ztratí
přehled, co vlastně povolil
Windows 10 provázejí dohady o tom, v jakém směru a jak moc Microsoft
uživatele operačního systému špehuje. Můžete mu
to snadno zakázat.
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a co ne. Pokud jste se bezmyšlenkovitě proklikali nastavením soukromí
a nejste si jisti, jestli vám všechno
vyhovuje, nyní můžete
udělat revizi. Aplikace
Win10PrivacyFix umí
upravit předvolby operačního systému Windows 10,
které jsou spojené právě
se soukromím uživatele
a odesíláním dat Microsoftu. Navíc tento program
obsahuje i nabídku úpravy
příslušných nastavení
jediným kliknutím myší,
po kterém zastaví všechny
problematické funkce.

Využijte připravené předvolby nebo si
můžete úroveň ochrany svého soukromí
ve Windows 10 nastavit sami pomocí
připravených přepínačů. O úrovni zabezpečení operačního systému vás pak bude
informovat indikátor v pravé části okna
programu Win10PrivacyFix.

Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 250 korun.
Registrace do konce ledna 2020, detaily
v popisu u programu. Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro Windows 10.
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Digitální edice Chipu pro počítače a mobily
Chip je možné číst i v elektronické podobě na mobilech, tabletech a počítačích. Digitální verze nabízí možnost stažení plných verzí a doprovodného softwaru k článkům jako náhrady
za Chip DVD, které je přikládané k tištěnému časopisu.

Majitelům digitálního Chipu stačí do konce ledna 2020
zadat svůj e-mail do rámečku níže a vyčkat na zprávu. Seznam
programů zařazených do této služby najdete vždy na straně 50.
Jsou označeny ikonou D . Více na www.chip.cz/digi.

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 dostupná prostřednictvím aplikací Chip CZ pro iOS/Android/Windows/macOS a internetového prohlížeče na www.chip.cz/digi.
Čtenáři Chipu v systému Alza Media dostanou zprávu s nabídkou programů ke stažení automaticky po nákupu časopisu.

»On-line DVD«

Služba »On-line DVD« je určena pro všechny aktivní předplatitele tištěného nebo digitálního Chipu. Díky ní si mohou stáhnout software umístěný na Chip DVD přímo z webových stránek www.chip.cz/dvd. Dostupné jsou i celé ISO obrazy DVD,
které je možné vypálit nebo rozbalit pomocí programu WinRAR.
Přístup k »On-line DVD« je přidělen na e-mail uživatele uvedený u distributorů tisku společností SEND (ČR) nebo MAGNET
PRESS (SR) nebo použitý v e-shopu www.chip.cz/digi.
Seznam programů zařazených do této služby najdete vždy na
straně 50. Programy jsou označeny ikonou D .

Tip redakce: Vyzkoušejte novou beta-verzi on-line prohlížení Chip DVD, ve stejné podobě jako je na optickém disku.

Přístup k »On-line DVD« je automaticky přidělen i předplatitelům digitálního a kombinovaného (papír + digi) předplatného.
Tato služba není dostupná pro nákupy a předplatná digitálního Chipu v obchodech App Store, Google Play a Alza Media.

HARDiNFO Pro

Zátěžové testy

Aplikace HARDiNFO PRO vám poskytne zcela vyčerpávající informace
o hardwarové a softwarové výbavě vašeho počítače a otestuje jeho výkon.
V programu HARDiNFO PRO najdete detailní informace o základní desce,
procesoru, modulech operační paměti
nebo pevném disku vašeho počítače.
Zjištěné údaje vám pak pomohou například s laděním výkonu při přetakto-

vání, zjišťování problémů s chlazením
nebo třeba volbě správných typů součástek při upgradu vašeho stroje. Stejnou službu nabízí HARDiNFO také pro
veškeré připojené periferie, takže vám
pomůže třeba i s vyhledáním správných ovladačů. Přesnou diagnostiku
hardwaru doplňuje sledování systému
v reálném čase, abyste měli detailní
přehled o běžících procesech a službách, ale třeba i aktuálně využívaných
ovladačích a síťových připojeních. Diagnostickou část aplikace doplňují testy, se kterými můžete prověřit výkon
i stabilitu vašeho počítače a naměřené
výsledky následně porovnat se stroji
uživatelů programu HARDiNFO po celém světě. Více se dozvíte na S132.
Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 2 000 korun. Registrace do konce ledna 2020,
detaily v popisu u programu. Jazyk AJ,
NJ. Určeno pro 64bitová Windows XP
a vyšší.
Máte problémy s výkonem či stabilitou vašeho počítače? Diagnostický
a testovací nástroj vám poskytne vodítko k jejich vyřešení.
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HARDiNFO zobrazuje informace o základní desce, procesoru, operační paměti
nebo pevném disku. Pokud vás ale zajímá
například aktuální pracovní frekvence,
úroveň napájení nebo teplota procesoru,
což jsou údaje nezbytné pro přetaktování,
přejděte do nabídky »CPU«.

Majitele notebooků budou jistě zajímat
i detailní informace o baterii jejich přenosného počítače včetně sledování průběhu spotřeby energie z akumulátoru.
Stejně lze do detailu sledovat třeba i aktuální datové přenosy přes Wi-Fi nebo
ethernetové připojení.
<
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