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PÁR GRAFICKÝCH ÚDĚSNOSTÍ

PAVEL KREUZIGER

Společnost Cyberlink nedávno představila zbrusu 
novou verzi oblíbeného přehrávače PowerDVD, 

tentokrát již s pořadovým číslem 8. Jaký je a jaké 
můžeme očekávat změny oproti „sedmičce“ (kromě 
ztrojnásobení objemu dat potřebných pro instalaci) si 
přiblížíme v následujícím článku.

Na scénu přichází Blu-ray
Jak už to tak vypadá, válka HD formátů je u konce 
a společnost Cyberlink se nyní rychle přizpůsobuje 
jejím výsledkům. Vůbec poprvé umožňuje přehrávání 
Blu-ray disků, vítězného formátu od Sony. Jedná se 
tak o jednu z nejviditelnějších změn nového přehrá-
vače. Ovšem uživatelé si musí připlatit – Blu-ray 
formát je podporován pouze 
v nejdražší ze tří dostupných 
verzí programu, a sice v té, jež 
nese přídomek Ultra Edition. 
V této verzi si můžete pustit 
fi lm jak na klasických BD-R, 
tak na přepisovatelných
BD-RE. Co se týče dalších 
podporovaných formátů, 
samozřejmostí je přehrávání 
různých formátů DVD, včetně 
jednotlivých DVD souborů 
uložených kdekoliv na pev-
ném disku, a dále i externích 
titulků. Zde už se ovšem 
nejedná o žádné novinky.

Audio a videonovinky
Pokud jde o zvuk, postoupil přehrávač 
PowerDVD i zde o krok dopředu. Podporuje totiž 
širokou škálu nových funkcí, mezi nimiž nechybí 
osmikanálový zvuk s technologií Dolby Digital Plus 
(pro Blu-ray) vyznačující se vyšším rozsahem přenoso-
vých rychlostí, bezztrátový vícekanálový audiokodek 
Dolby TrueHD či podpora formátu prostorového 
zvuku DTS. Tolik k novinkám. Nová verze PowerDVD 
pak v oblasti audia pokračuje se svým vlastním vyná-
lezem pro prostorový zvuk, jenž je součástí patento-
vané technologie TrueTheater. Technologie je dostup-

ná ve třech režimech: dojem vícekanálového prostře-
dí následuje režim virtuálního reproduktoru a režim 
pro sluchátka. V oblasti videa stojí za zmínku přede-
vším podpora formátu SMPTE s vysokým rozlišením 
a z verze 7 přejatá podpora formátů H.264 (MPEG4) 
a MPEG2 HD. Pro potěchu oka u fi lmů ve vysokém 
rozlišení je k dispozici ještě jedna příjemná funkce: 
u běžných typů grafi ckých karet lze nastavit jejich 
akceleraci a tím i plynulejší přehrávání.

Movie Collection a Movie Remix
Další inovací u nového PowerDVD je funkce zvaná 
Movie Collection. Uživatelé si mohou přímo v progra-
mu zapisovat seznam shlédnutých fi lmů, hodnotit je, 
psát na ně recenze a potom je třeba sdílet prostřed-

nictvím nové on-line služby MoovieLi-
ve.com s ostatními uživateli pro-
gramu. Tato služba je jednou 
z mnoha specialit, které mají 
učinit program ještě populárněj-
ším, než byl doposud. Čas ukáže, 
zda to byl krok správným smě-
rem a zda se komunita uživatelů 
MoovieLive.com rozroste natolik, 
aby byla schopná konkurovat 
například komunitě Flixsteru 
a podobným.

Zábavou pro uživatele, kteří 
už každý fi lm ze své sbírky viděli 
několikrát, může být funkce 
Movie Remix. Ta umožňuje pro-
stříhávání libovolných scén z fi l-
mů, jejich míchání mezi sebou, 

doplňování titulky nebo různými 
doplňky, jako jsou třeba komiksové 

bubliny u úst herců. Soubory videí z Mo-
vie Remix mají speciální koncovku a jsou jediným 
typem souboru automaticky asociovaným 
s PowerDVD. Tvůrci programu tak gentlemansky 
nabízejí uživateli možnost volby přehrávače u růz-
ných typů souborů a zbytečně se nevnucují. To může-
me hodnotit jako plus, neboť existuje nemálo uživa-
telů, kteří raději přehrávají svoje MP3 v něčem jiném 
než pro tyto účely poněkud těžkopádném přehrávači 
DVD.  8 0289/CZ 

Recenze: PowerDVD 8

Společnost Cyberlink 
svým novým počinem 
naplnila očekávání ná-
ročnějších uživatelů 
a způsobila vrásky na 
čele konkurenci. Nemno-
ho přehrávačů zvládne 
Blu-ray, který se pomalu 
stává standardem, či 
osmikanálový zvuk. 
Zmíněná nově se vytvá-
řející komunita MoovieLi-
ve.com se zdá být zajíma-
vým projektem. Uvidíme, 
zda se recenze fi lmů 
nezvrhnou do pouhých 
výkřiků typu: „Skvělé! 
Úžasné! Dokonalé!“ 
I běžnému uživateli však 
má program co nabíd-
nout. Jako klíčovou 
vnímáme podporu všech 
běžných formátů, intui-
tivní ovládání a přehled-
nost. Program si můžete 
vyzkoušet díky dostupné 
trial-verzi (najdete ji 
na našem CD/DVD ), jež vám 
dá v následujícím měsíci 
možnost položit si fi nální 
otázku, zda vám plno-
hodnotný přehrávač 
PowerDVD stojí za inves-
tici.

VERDIKT

řiplatit – Blu-ray 

hrávač 

nictv
v

d
dop

PowerDVD 8

Příjemný multimediální
přehrávač s podporou mnoha 
nových technologií

+

Podpora Blu-Ray, osmika-
nálový zvuk a Dolby 
Digital Plus, podpora 
široké palety formátů, 
zajímavý projekt nové 
internetové komunity

− Velikost programu,cena

Cena vč. DPH:
1 189 Kč (verze Standard)
1 665 Kč (verze DeLuxe)
2 379 Kč (verze Ultra)
Poskytl: CyberLink, 
www.cyberlink.com
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LEADING CZECH WINE MAGAZINE▼Dole je ukázka stránky časopisu PC World, který už 
 nevychází. Byl to seriózní časopis o počítačové proble-

matice, zaměřený širokospektrově na všechny uživatele. Jeho 
grafi cká úprava byla poměrně slušná, ale také se daly najít 
 excesy podobné zde reprodukované straně. Ponechme stra-
nou kvalitu a nevyváženost fotografi í (zejména té vlevo dole) 
a zaměřme se na práci s barvami, především barevnými pře-
chodovými plochami. Jakoby grafi k objevil různé možnosti, 
jaké program poskytuje a chtěl si je všechny na jediné stránce 
vyzkoušet. Nezapomněl ani na »vystínování« objektů (stín 
je kolem dokola?). Řekl bych – pro BLESK nebo AHA dobré…

▼

Zde vidíme logo magazínu Sommelier. Podobně jako v levé dolní ukázce 
jde o naprosto seriózní časopis, který se zabývá vinařstvím. Logo pracuje 

zdánlivě se třemi barvami; započteme-li šedý stín u zeleného textu a podklado-
vou bílou plochu, docházíme k pěti. To samo o sobě je docela dost, pokud už 
nechceme diskutovat o vhodnosti kombinace zelená-červená (možná to má 
asociovat barvy vína, bílé-červené?). Ale ještě jsem neskončil, prosím, buďtež 
barvy věcí názoru, ale proč proboha PĚT různých druhů písem??? Každý řádek 
jiným – jedenáct slov, pět fontů. Příšernost vypadající, jako by logo vytvářel dva-
náctiletý školák u vytržení nad tím, kolik druhů písem mu počítač nabízí…

▼ Dnešní takzvaní »sazeči« 
(ano, píšu takzvaní a uží-

vám uvozovky) si naprosto ne-
uvědomují – nebo to nevědí, 
nikdo je to nenaučil a sami to 
z dobrých vzorů nedokázali 
odpozorovat – že texty v rá-
mečcích nebo barevných plo-
chách nejdou od kraje do kraje 
(od linky do linky nebo od le-
vého kraje podtisku úplně do 
pravého). Pak ze svých  rukou 
klidně vypustí podobný pas-
kvil jako ve stotisících exem-
plářích MF DNES. Pomíjím sku-
tečnost, že praporková sazba 
je bez dělení slov, a tedy na-
pravo dosti rozevlátá, pomíjím, 
že na konci řádku zůstalo »a«, 
ale vážně se nechci smiřovat 
s tím, že text vede až do linky…
Nechci vypadat jako staro-
milec, ale komerční tiskoviny 
a televizní stanice nám zkazily 
vkus. Ten by bylo užitečné učit 
už na základních školách: děti 
ho (třeba na rozdíl od infor-
mací o sexu) nemají a kde se 
mu mají naučit, jestli jejich ro-
diče páchají toto…


