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Top software pro vaše PC: Ovládněte mobil počítačem. Buďte anonymní. 
Vyspělý PDF editor. Muzika snadno a rychle. Chytrý převodník videa. 
Čistič počítače. Řekněte virům NE! Tic Tac pro vaše PC. Kreslené fotky. 
Efektivní záloha disků. Osobní strážci na 90 dnů. Vzhůru do oblak.

 CyberGhost VPN SE 
Existují různé důvody, proč vystupovat 
na internetu anonymně pod cizí IP adre-
sou. Například proto, abyste chránili 
svoje soukromí nebo se dostali ke služ-
bám přístupným jen uživatelům z  kon-
krétních zemí.

Plná verze programu CyberGhost VPN 
SE využívá síť anonymních proxy serverů 
k tomu, aby změnila IP adresu, pod kte-
rou je váš počítač identifi-
kován v  internetu. Pomo-
cí IP adresy lze totiž nejen 
určit, v jaké zemi se s počí-
tačem nacházíte, ale i po-
měrně přesně lokalizovat 
vaši polohu. V  programu 
CyberGhost VPN si po in-
stalaci stačí jen založit 
uživatelský účet, a  hned 
můžete začít surfovat po 

internetu pod jinou, anonymní IP adre-
sou. Veškerá komunikace provedená pro-
střednictvím serverů služby CyberGhost 
VPN je navíc šifrována, takže jste chráně-
ni i před odposlechem. Užitečnou funkcí 
je seznam serverů amerických televiz-
ních stanic a pořadů pod záložkou »Video 
portal«. Díky tomu můžete sledovat vi-
deo dostupné jen uživatelům z USA. Prak-
tický návod na používání programu na-

jdete na straně 119. 
Na Chip DVD je připravena pl-

ná verze programu CyberGhost 
VPN SE, která vám zajistí anony-
mitu při surfování po internetu. 
Přenášet lze neomezené množ-
ství dat a limitována není ani ma-
ximální dostupná rychlost pře-
nosu dat. Funkce programu lze 
využívat na proxy serverech 
v USA, Německu, Rumunsku, Švý-

carsku a České republice jeden rok od jeho 
aktivace, která musí být provedena nej-
později do konce července 2013. Komerční 
aplikace CyberGhost VPN je k dispozici ve 
třech variantách, z nichž základní, bezplat-
ná verze Free umožňuje přenos dat rych-
lostí nejvýše 1 Mb/s. Roční předplatné va-
rianty Premium přijde na 1 300 Kč, s nej-
vyšší verzí Premium Plus, v  ceně cca 
2  000  Kč ročně, můžete současně ano-
nymně surfovat až z pěti různých zařízení.
Win XP/Vista/7/8 (32/64b). Plná verze.
Registrační a licenční podmínky na Chip DVD.

Bezpečná data především
Chip DVD byl před odevzdáním do výroby prověřen na 
výskyt virů osmi antivirovými programy. Poškozená nebo 
nečitelná DVD vyměňujeme obratem poštou na základě 
žádosti zaslané na reklamacedvd@chip.cz. Technické 
dotazy zasílejte na redakce.chipdvd@chip.cz.

To nejlepší z Chip DVD

MARTIN KUČERA, 
VEDOUCÍ REDAKCE CHIP DVD
„Pokud bych chtěl upozornit na 
nějakou výjimečnou plnou verzi 
na Chip DVD, bude to MobileGo 
Pro – správce mobilních telefonů 
a tabletů s operačním systémem 
Android. Díky němu můžete po-
hodlně spravovat obsah zařízení, 
zálohovat kontakty nebo odesílat 
SMS  přímo z počítače.“

Anonymní surfování 
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AVG IS 2013 CHIP EDITION
Plná verze AVG Internet Security 2013 přináší nejnovější 
zabezpečení počítače před škodlivým softwarem, poštovním 
spamem a útoky z internetu. Více na Chip DVD.

 AVG Internet Security 2013 
Plná verze AVG Internet Security 2013 Chip Edition je připrave-
na ochránit váš počítač před viry, červy, podvrženými interne-
tovými stránkami, nevyžádanou poštou či pokusy o odcizení 
vašich osobních údajů. Kromě nástrojů na ochranu před ne-
bezpečným softwarem jsou k dispozici i funkce pro zachování 
soukromí při surfování po internetu nebo pro bezpečné využí-
vání komunikačních, sociálních a  P2P sítí. Jednotlivé moduly 
vás ochrání i  před hrozbami, které v  daný okamžik nebudou 
zatím dostatečně zmapovány a popsány. Velmi zajímavou no-
vinkou je doplněk AVG Do Not Track, který zajistí odhalení 
a blokování nástrojů, které používá útočník ke sledování čin-
nosti uživatele na internetu. 

Na Chip DVD je připravena plná verze AVG Internet Security 
2013 Chip Edition, která bude při pravidelné aktualizaci chrá-

nit váš počítač bez jakýchkoli funkč-
ních omezení. Bezpečnostní výbava 
verze Chip Edition je identická s nejno-
vější komerční verzí AVG Internet Secu-
rity 2013 v  ceně 1  400 Kč. Časovou 
funkčnost programu v  Chip edici je 
nutné měsíčně prodlužovat pomocí 
speciální utility, která je vždy umístěna 
na Chip DVD.
Win XP/Vista/7/8 (32/64b). Plná verze.

 MAGIX Music Maker Silver 
MAGIX Music Maker Silver je aplikace pro tvorbu hudby. Velmi 
jednoduše a rychle v ní vytvoříte hudební skladby z nepřeber-
ného množství zvukových smyček a samplů až o osmi zvuko-
vých stopách a jakkoli si upravíte jejich znění pomocí ekvalizé-
ru a dalších velmi komplexních masteringových nástrojů. Po-
kud vás zrovna nenapadá žádná skladba, lze si ji nechat auto-
maticky vygenerovat. Import hudby je možné provést i z vlast-
ních hudebních souborů a CD. Hotovou hudbu lze exportovat 
do známých formátů MP3, WAV, WMA či OGG, včetně podrob-
ného nastavení kvality. Můžete také využít internetové úložiš-
tě, které získáte při registraci programu zdarma.

Na Chip DVD najdete plnou verzi aplikace MAGIX Music 
Maker Silver, kterou lze po jednoduché registraci používat 

bez dalších omezení. Pokud byste si 
přáli rozšířit sbírku zvukových smy-
ček, mít k dispozici větší počet funkcí, 
upravovat až 99 stop, nahrávat vlastní 
zvuky z kláves či kytary a využít plnou 
sílu programu k  vytvoření velkole-
pých děl, doporučujeme sáhnout po 
komerční verzi MAGIX Music Maker 
2013 (e-shop www.sw.cz, slevový ku-
pon mgx10mm).
Win XP/Vista/7/8 (32/64b). Plná verze. 

Ochrana zdarma 

Muzika snadno

SEZNAM PROGRAMŮ  
NA CHIP DVD 06/13
PLNÉ VERZE
MobileGo Pro 3
CyberGhost VPN
Soda PDF 5 Standard
MP4 Video Converter
PC Fresh 2013
System Cleaner 6
Music Maker Silver
AOMEI Backupper
Sketch Drawer 1.2
Kaspersky Rescue Disk 10
RestoreIT 7.1.4
DVDFab Blu-ray Creator 9
Sticky Password 6.0 Pro
CDRWIN 9
Easy Drive Recovery 3.0
Folder Marker Home 3.2
Ashampoo BOX
JetDrive 6 Professional
PCsuite Inspector Pro
Ashampoo HDD Control 2
Advanced Uninstaller PRO
Home Designer Pro
AVG IS 2013 Chip Ed.

TESTY A PRAXE
Kaspersky IS 2013
Krátké testy
WinZip 17 Pro
Movavi Video Suite
CloudClippy 2013
Nitro Pro 8
Photo Commander 11
VSO Downloader 3.0.3.5
Portrait Professional 11
Genie Timeline Home
Free & open-source
Password Depot Free
DataRescue DD
WizTree 1.05
CamStudio 2.7
Mageia 3
System Explorer Portable
X-Mouse Button Control
Diffractor 109
Synkron 1.6.2
LibreOffice 4.0.2
Dropbox 2.0.8
Anonymní surfování
TOR 2.3.25-6
JonDo 0.18.001
Jap 00.18.001
Alternativa
XBMC 12.1
LibreOffice 4.0.2
GIMP 2.8.4
Recuva 1.46.919
Lightworks 11.0.3
PDF-XChange Viewer 2.5
MusicBee 2.0
MediaMonkey 4.0.7

UEFI
7-Zip 9.20
GParted Live 0.15.0-3
Rufus 1.3.2
Unetbootin
Stahování
easyCapsa 0.9.1
Praxe
Magical Jelly Bean Keyfinder
PCMark Vantage v.1.2.0

SOFTWARE
Vesmír
Google Earth 7.1
Orbitron 3.71
Stellarium 0.12
Virtual Moon Atlas 6.0
X-Celestia 1.6
Audiokonvertory
AoA Extractor 2.3.7
MediaCoder 0.8
X-CDex 1.7
Poznámky
AllMyNotes Organizer 2.7
Evernote 4.6
TK8 StickyNotes
Skartovačky
Anti Tracks Free Edition 9
Disk Wipe Wizard Kit 4
Eraser 6
FileMany 2.0.1.6
Slevy sw.cz
Ashampoo Music Studio 4
Ashampoo Photo Optimizer 5
avast! Internet Security 8
DVDFab DVD Ripper 
VIPRE Antivirus Premium
Slunečnice
Hexonic Image Resizer
Startup Manager 4.0.0
Chameleon Task Manager
JPEG_resizer 1.2
KeePass Password Safe
Mandelbulber 1.13
McAfee AVERT Stinger 11
mRemoteNG 1.70
Norton Utilities 16
NVIDIA Inspector 1.95

SERVIS
Ochrana PC
Microsoft update
Internet a komunikace
Kancelářské aplikace
Systémové utility
Video a přehrávače

CHIP PLUS
Hra War Thunder
Chip 04/2013 TXT, PDF
Rejstřík Chip DVD 2013
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 Soda PDF 5 Standard 
Zapomeňte na to, že se PDF dokumenty 
nedají upravovat – s plnou verzí specia-
lizovaného programu si s  jejich obsa-
hem snadno poradíte.

Plná verze programu Soda PDF 5 ve 
výbavě Standard obsahuje bohatou na-
bídku funkcí pro práci s  obsahem PDF 
dokumentů. Soda PDF funguje samo-
zřejmě i  jako čtečka PDF souborů, zají-
mavé jsou ale především funkce pro 
úpravu textového i  grafického obsahu, 
zvýrazňování textů nebo třeba přidává-
ní komentářů. Navíc nechybí ani mož-
nost vytváření zcela nových 
PDF dokumentů s  texty, ob-
rázky a  třeba i  interaktivní-
mi formuláři. Vhod přijdou 
také funkce pro převod PDF 
souborů do podoby běžných 
dokumentů, se kterými pak 
můžete pracovat ve Wordu, 
či HTML stránek. Konverze 
funguje i  obráceně, nové 
PDF dokumenty tak můžete 
vytvářet i  z  různých typů 

souborů nebo z předloh sejmutých po-
mocí skeneru. 

Funkce pro úpravu obsahu jsou do-
stupné na kartě »Edit & Insert«. Musíte 
jen počítat s  tím, že ne všechny fonty 
používané v  různých PDF dokumen-
tech budete mít instalovány ve svém 
počítači, a proto nemusí být vždy snad-
né upravit textový obsah dokumentu 
tak, aby změna nebyla na první pohled 
patrná. Jinak však můžete přesouvat 
i celé textové bloky či obrázky.

Kromě nástrojů na práci s  textem 
nechybí ani možnost vkládání obrázků 

(»Images | Insert«) nebo ex-
terních a internetových od-
kazů (»Links«). Funkce z od-
dílu »Pages« pak umí napří-
klad přebarvit pozadí strá-
nek dokumentů, měnit je-
jich pořadí, otáčet je nebo 
nepotřebné stránky z  doku-
mentu odstranit. Velmi zají-
mavá je možnost vložit do 
dokumentu soubor jako pří-
lohu (volba »Attachments«), 

kterou může být například obrázek ne-
bo třeba jiný textový dokument. Prak-
tický návod na používání programu na-
jdete na straně 130. 

Na Chip DVD najdete plnou verzi 
programu Soda PDF 5 Standard, která 
svými funkcemi odpovídá stejnojmen-
né komerční edici programu s cenou li-
cence ve výši asi 1 300 Kč. Pro neomeze-
né použití plné verze programu vám 
stačí provést jednoduchou registraci. 
Soda PDF má ještě další edice. Nejvyšší 
varianta označená jako Pro + OCR obsa-
huje například i  zabezpečení šifrová-
ním a  funkce pro rozpoznávání znaků 
ve skenovaných PDF dokumentech.  
Win XP/Vista/7/8 (32/64b). Plná verze. 
Registrační a licenční podmínky na Chip DVD.

Práce s dokumenty PDF

 MobileGo Pro 3 
Smartphony, tablety a počítače patří ne-
odmyslitelně k sobě – s šikovnou aplika-
cí můžete navíc pohodlně spravovat ob-
sah svého přenosného zařízení přímo 
v počítači.

Program MobileGo Pro 3, který najde-
te v plné verzi na Chip DVD, je naprostou 
špičkou mezi aplikacemi pro správu 
smartphonů a  tabletů z  prostředí počí-
tače s Windows. MobileGo je možné pro-
pojit s  libovolným zařízením s  operač-
ním systémem Android prostřednic-
tvím Wi-Fi nebo USB kabelu, 
načíst jeho obsah a pracovat 
s  ním. Můžete si tak nejen 
snadno zazálohovat kontak-
ty a  SMS zprávy ze svého 
smartphonu, ale také syn-
chronizovat fotky, hudbu 
a  videa mezi počítačem 
a přenosným zařízením. Dal-
ší z  funkcí vám pomohou 
třeba i stahovat videa z You-

Tube přímo do vašeho smartphonu ne-
bo například hromadně rozesílat SMS.

Důležitou funkcí programu Mobi-
leGo je možnost spravovat aplikace in-
stalované ve vašem telefonu či tabletu 
s  Androidem. Po kliknutí na nabídku 
»Apps« se vypíše seznam všech aplikací 
instalovaných ve vašem zařízení. Pokud 
máte k  dispozici APK balíček s  novou 
aplikací, můžete ji do zařízení instalo-
vat prostřednictvím volby »Install«. 
Daleko častější však pravděpodobně 
bude použití programu MobileGo při 

hromadné odinstalaci ne-
potřebných aplikací, kterých 
byste se jinak museli zbavo-
vat jednotlivě. Stačí jen ozna-
čit nepoužívané aplikace 
a  pak je odstranit volbou 
»Uninstall«. Celá operace za-
bere jen několik okamžiků. 
Podobně můžete vybrané ap-
likace přenést z paměti zříze-
ní na paměťovou kartu nebo 

exportovat APK instalační balíčky aplikací 
do počítače. Prostřednictvím programu 
MobileGo můžete také přistupovat do ob-
chodu Google Play a instalovat si nové ap-
likace. Praktický návod na používání pro-
gramu najdete na straně 140. 

Na Chip DVD jsme pro vás připravili 
nejnovější plnou verzi programu Mobi-
leGo Pro 3.1, kterou můžete po registra-
ci na internetu využívat bez funkčních 
a časových omezení. Za tento skvělý ná-
stroj na práci s  mobilními telefony 
a  smartphony v  prostředí počítače 
s  Windows byste jinak zaplatili přibliž-
ně 800 Kč. 
Win XP/Vista/7/8 (32/64b). Plná verze.
Registrační a licenční podmínky na Chip DVD.

Ovládněte mobil počítačem



 Abelssoft PC Fresh 2013 
Manuální tuning Windows je otročina. 
Každý si rád ušetří čas i  námahu s  ne-
zbytnou optimalizací počítače a přene-
chá údržbu šikovnému automatickému 
programu.

Plná verze programu PC Fresh 2013 
z  Chip DVD vám pomůže jednodu-
chým způsobem optimalizovat vaše 
Windows a maximalizovat výkon celé-
ho počítače. Program pomáhá spravo-
vat procesy a nastavovat programy po 
spuštění. Každý uživatel může spustit 
optimalizaci výkonu a  pří-
padně detailně upravovat 
jeho nastavení. Po každém 
zásahu do nastavení Win-
dows se všechny změny 
ukládají pro případné obno-
vení nastavení ze zálohy.

Jako bonus lze použít 
funkční optimalizátor pamě-
ti RAM a  mód PowerNow!, 
který vypne všechny zbyteč-

né procesy pro maximální výkon vybra-
ných aplikací. K této funkci se dostanete 
přímo z hlavního okna. V tomto „Game 
Modu“ se optimalizují nebo vypnou 
služby systému, jako je synchronizace 
času nebo průhlednost oken, které ne-
jsou vždy potřebné nebo mění pouze vi-
zuální efekty. Díky tomu počítač poskyt-
ne co nejvíce výkonu náročným aplika-
cím, jako jsou například hry nebo video-
editory. Funkce PowerNow! se aktivuje 
buď manuálně, nebo automaticky, kdy 
její spouštění předdefinujete vybraným 

programům.
V  posledním boxu pro-

gramu naleznete ještě ná-
stroj na defragmentaci kla-
sických disků a  funkci na 
vyhledávání licenčních čí-
sel programů, které lze po-
té vložit do schránky, uložit 
hromadně do PDF nebo 
tisknout. Hodit se vám jistě 
bude i  funkce pro zjištění 

informací o  počítači, pomocí které 
zjistíte informace o  verzích ovladačů 
a softwaru, ale také klasické specifika-
ce počítače a připojených zařízení. Me-
zi nové funkce této verze programu 
patří funkce pro hledání formátů sou-
borů a  přiřazování správných aplikací 
k jejich otevírání. 

Na Chip DVD najdete plnou verzi op-
timalizačního programu PC Fresh 2013, 
kterou můžete po jednoduché registra-
ci používat bez funkčních i  časových 
omezení. Jedná se o  stejnou edici pro-
gramu, jakou jeho výrobce běžně nabízí 
přibližně za 750 Kč.
Win XP/Vista/7/8 (32/64b). Plná verze. 
Registrační a licenční podmínky na Chip DVD.

Tic Tac pro vaše PC

inzerce
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 Pointstone System Cleaner 6 
Plná verze užitečného nástroje vyčistí 
váš počítač od zbytečností, upraví jeho 
nastavení a  nabídne vám mnoho dal-
ších šikovných funkcí.

S plnou verzí programu System Clea-
ner 6 z  Chip DVD můžete nejen pravi-
delně mazat nepotřebné soubory 
a  opravovat poškozené záznamy v  re-
gistru Windows – záběr funkcí této 
snadno ovladatelné aplikace je mno-
hem širší. Program umí například opti-
malizovat nastavení operačního systé-
mu pro vyšší zabezpečení 
nebo rychlejší práci s  inter-
netem a zvládne také zrychlit 
spouštění počítače. Všechny 
čisticí a optimalizační funkce 
lze navíc nastavit na automa-
tické provádění v  pravidel-
ných intervalech. 

Pod nabídkou »Utilities | 
Disk Maintenance« najdete 
tlačítka pro spuštění nástrojů 

na vyčištění, defragmentaci a  opravu 
chyb na klasickém pevném disku. Funkce 
z  »Free Up Space« vám pomohu napří-
klad najít duplicitní soubory a s nástroji 
z nabídky »Software Control« zkrotíte au-
tomaticky spouštěné programy nebo 
odinstalujete již nepoužívané aplikace. 
Dále jsou zajímavé i  funkce z  nabídky 
»System Optimization«, použitelné na-
příklad pro optimalizaci výkonu disků 
typu SSD, úpravu nastavení internetové-
ho připojení nebo defragmentaci obsahu 
operační paměti. Pro správu registru ope-

račního systému Windows 
slouží nástroje z  nabídky 
»Registry Maintenance« na 
opravu poškozených zázna-
mů a defragmentaci celého 
obsahu registru. Funkce 
»Shred files« a »Wipe disks« 
slouží k  likvidaci nepotřeb-
ných souborů i k bezpečné-
mu přemazání celých dis-
ků, než je vyřadíte nebo 

prodáte. Zajímavá je ještě funkce »USB 
vaccination«, která zabrání virové infek-
ci počítače z  nakažených USB flash dis-
ků. Praktický návod na používání pro-
gramu najdete na straně 134. 

Na Chip DVD je připravena plná ver-
ze programu System Cleaner 6, k  její-
muž použití vám stačí jednoduchá re-
gistrace na internetu. Nejnovější verze 
programu System Cleaner 7 obsahuje 
například řadu doporučení, jak optima-
lizovat výkon vašeho počítače, funkci 
ActiveBoost, která optimalizuje výkon 
na pozadí operačního systému, nebo 
vylepšený čistič registru Windows.
Win XP/Vista/7/8 (32/64b). Plná verze.
Registrační a licenční podmínky na Chip DVD.

Čistič počítače

 Aiseesoft MP4 Video Converter 
Konvertování videa do mobilních tele-
fonů nebo hudebních přehrávačů je 
v dnešní době poměrně častá věc. MP4 
Video Converter nabízí množství pro-
filů pro známá zařízení a ještě k tomu 
využívá výpočetní sílu vašich grafic-
kých karet. 

Plná verze Aiseesoft MP4 Video Con-
verter z  Chip DVD je výkonný program 
sloužící ke konverzi všech možných mul-
timediálních souborů do známých vi-
deo- a audioformátů. Z řady podobných 
aplikací vybočuje svým uživatelsky pří-
větivým vzhledem, desítka-
mi profilů pro usnadnění 
převodu do známých mobil-
ních telefonů, zvukových 
přehrávačů, multimediál-
ních herních center a samo-
zřejmě i  klasických audio/
videoformátů, jako je H.264, 
WMV, AVI, DivX, XviD, MOV, 
FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA 
a  dalších. Jeho velkou před-

ností je především akcelerovaná konver-
ze díky využití výpočetní síly procesoru 
grafické karty. 

Konvertor však dovede i mnohé dal-
ší! Vyberte si video, importujte ho do 
programu a  klikněte na tlačítko 
»Effect«. Čtyři záložky uprostřed vám 
dávají další možnosti úprav. Pod 
»Effect« se skrývá nastavení grafické 
stránky videa, jeho jasu, saturace barev, 
kontrastu a  barevného tónu. Také se 
zde dá zvýšit či snížit výsledná hlasitost 
audia. »Trim« dokáže oříznout časovou 
stopu a  mít tak výsledné video kratší 

nebo odejmout z celku pou-
ze část o zvolené délce. Stej-
ného efektu lze docílit po-
suvníky ve tvaru mnoho-
úhelníku pod časovou smyč-
kou. V  hlavním okně se na-
chází tlačítko »Merge«, které 
dělá opačnou věc – dokáže 
spojit dvě a více videí do jed-
noho výsledného souboru. 
Dále je v  efektech »Crop«, 

který ořízne obraz, a  to buď bez, nebo 
se zachováním poměrů stran. V zálož-
ce je opět podrobné nastavení, ale 
rychleji (i když ne s takovou přesností) 
lze zvolit velikost obrazu přesouváním 
bodů ve žlutém čtyřúhelníku v  levé 
části videa. Poslední položka »Water-
mark« dokáže do videa vložit jakýkoli 
text nebo obrázek.

Na Chip DVD naleznete plnou verzi 
aplikace Aiseesoft MP4 Video Conver-
ter, kterou lze po jednoduché registraci 
používat bez dalších omezení. Plná ver-
ze programu z  Chip DVD má stejné 
funkce jako komerční edice s  cenou li-
cence kolem 600 Kč.
Win XP/Vista/7/8 (32/64b). Plná verze.
Registrační a licenční podmínky na Chip DVD.

Akcelerovaná konverze videa
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 Kaspersky Rescue Disk 10 
Váš systém je z ničeho nic pomalý, kolabuje, nebo už dokonce ani ne-
nastartuje? Na vině mohou být viry. Pomoci může antivirový Linux, 
který počítač odviruje bez běžících Windows.

Chip DVD je vytvořen jako bootovací disk s použitím plné verze 
Kaspersky Rescue Disk 10. Jde o samostatný operační systém, který 
nabootujete přímo z Chip DVD. Kontrola počítače s jeho použitím je 
absolutně nejkvalitnější, protože malware se nemůže skrývat v běží-
cích procesech Windows. 

Antivirový program Kaspersky Rescue Disk si po spuštění stáh-
ne po internetu nejnovější signatury, díky čemuž máte jistotu, že 

systém s  viry bojuje nejmodernější-
mi zbraněmi. Kromě testu na viry 
můžete zálohovat své soubory na ex-
terní nebo síťové disky, připojit se na 
internet, e-mail nebo FTP server. 
S potížemi může pomoci i editor sys-
témových registrů.

Na Chip DVD je také samostatně 
umístěn ISO soubor na vytvoření 
vlastního bootovacího CD/DVD mé-
dia nebo USB flash disku.
Linux (32b). Plná verze.

Řekněte virům NE!

 Sketch Drawer 1.2 
Už vás nebaví normální digitální fotografie? Převeďte je ve speciál-
ním programu na kresbu nebo do jiné kreativní podoby.

Plná verze programu Sketch Drawer 1.2 z Chip DVD slouží k pře-
vádění digitálních fotografií v běžných formátech do podoby pero-
kreseb či jiných typů výkresů. Taková úprava fotek se vám může 
hodit při mnoha příležitostech, například když vytváříte originální 
fotoalba, přání, pozvánky či jiné grafické výstupy. Proces úpravy 
snímků je velmi snadný a nevyžaduje žádné zvláštní znalosti gra-
fické tvorby. V programu si jednoduše otevřete snímky určené ke 
zpracování, zvolíte některý z grafických stylů a případně nastavíte 
i  další parametry, jako je barevnost, použitý vzor výplně bílých 

ploch nebo sílu kresby. Sketch Drawer 
následně vypočítá výsledný efekt 
a  umožní vám i  další úpravy připra-
vovaného grafického výstupu.

Na Chip DVD najdete plnou verzi 
programu Sketch Drawer 1.2, která 
svou funkční výbavou zcela odpovídá 
aktuální komerční edici programu 
s cenou licence kolem 600 Kč. Pro ne-
omezené používání programu vám 
stačí provést jednoduchou registraci 
na internetu.
Win XP/Vista/7/8 (32/64b). Plná verze. 

Kreslené fotky

AOMEI Backupper 
Hledáte-li program pro zálohu disků, pak jste na 
správném místě. AOMEI Backupper, který se nachází 

na Chip DVD, za vás udělá veške-
rou práci. Podporuje všechny 
existující formáty a  typy disků, 
včetně velkokapacitních s kapaci-
tou 2 TB a více. Data zkomprimu-
je podle vašeho nastavení, aby 
výsledný obraz byl co nejmenší, 
a postará se o celý proces od zálo-
hy až po obnovu. Nabízí také ně-
kolik dalších možností, jako třeba 

šifrování obrazů disku, aby se k nim nedostaly nepo-
volané osoby, zálohování jednotlivých částí disku či 
vytvoření bootovacího média. Na Chip DVD se na-
chází plná verze programu bez nutnosti registrace.

Kaspersky 2013
I běžná práce s internetem, maily nebo externími za-
řízeními znamená potenciální riziko infekce počítače 

nebezpečnými viry, které mohou 
způsobit poškození vašeho počí-
tače a  ztrátu důležitých dat. Jedi-
nou obranou vůči těmto hrozbám 
je kvalitní a komplexní antivirový 
softwarový nástroj, který bude 
vždy aktuální a robustní, zároveň 
však bude pracovat diskrétně 
a nebude příliš zatěžovat a brzdit 
operační systém. Na Chip DVD na-

jdete tříměsíční verze programů Kaspersky Anti-Vi-
rus 2013 a Kaspersky Internet Security 2013, které ne-
mají funkční omezení. Na konci zkušební doby oba 
programy upozorní majitele počítače na možnost za-
koupení plné licence s výraznou slevou 30–50 %.

War Thunder 
Lákají vás letecké souboje z období druhé světové vál-
ky? Pak vzhůru do oblak! V této hře se setkáte s legen-
dárními britskými spitfiry i  německými messer-

schmitty a  díky on-line konceptu 
můžete bojovat i s reálnými protiv-
níky. War Thunder vám díky třem 
různým režimům hry zajistí, že ať 
už vidíte hru s letadly poprvé v ži-
votě, nebo jste ostřílený mazák, 
přijdete si na své a  budete se krá-
lovsky bavit. Postupným získává-
ním zkušeností budete odemykat 
lepší letouny, které na bitevním 

poli nadělají větší paseku. Na Chip DVD se nachází in-
stalátor onlinové hry, kterou lze hrát bez omezení zdar-
ma. Za peníze si můžete dokupovat bonusový obsah.
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