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Spotify

AN Cena: 19,99 zł/miesiąc
iPh Cena: 19,99 zł/miesiąc

podsumowanie
wyników testu

tidal

AN Cena: 19,99 zł/39,99 zł miesiąc
iPh Cena: 19,99 zł/39,99 zł miesiąc

Instalacja / obsługa

25%

Testowana wersja: iPh: 3.4.0; An:
2.12.5
Producent: Spotify
Wielkość pobrania: iPh: 76,3 MB;
An: 20,6 MB
iPh
AN
Łatwo i intuicyjnie
5,00 5,00

Testowana wersja: iPh: 1.8.0; An:
1.6.3
Producent: TIDAL
Wielkość pobrania: iPh: 29,1 MB;
An: 8,8 MB
iPh AN
Trochę niejasne
5,00 5,00
menu

Jak prosta jest obsługa?

20%

prosta

4,75

4,75

prosta

Czy aplikacja działa dobrze bez zakupów in-app / nie zawiera reklam?

5%

Funkcje streamingu i jakość muzyki

60%

6,00
4,61

6,00
4,61

Szukanie, filtrowanie, odtwarzanie: zarządzanie playlistami i sortowanie (wg
daty / alfabetycznie / gatunku / ręcznie / łączenie list odtwarzania);
udostępnianie utworów znajomym / zdalne sterowanie klientem
pecetowym z poziomu aplikacji / nakładanie na siebie początku i końca
utworu

13%

4,75

4,75

Funkcje: odtwarzanie utworów offline / dodawanie muzyki zapisanej
lokalnie / zaznaczanie ulubionych / dostosowywanie jakości streamingu
(kontrola zużycia danych) / automatyczne tworzenie list odtwarzania i stacji
radiowych w oparciu o: gatunek / piosenkę / nastrój / album / listę
odtwarzania / wykonawcę

17%

tak / tak
Duży wybór, dobry
dźwięk
większość opcji
dostępna, zabrakło
możliwości łączenia
list odtwarzania,
sortowania według
gatunku (iPh) oraz
ręcznie (An), utwory
można udostępniać
znajomym
ma wszystko oprócz
dodawania muzyki
zapisanej lokalnie

4,82

Oferta muzyczna: łączna liczba utworów / top 20 singli i albumów / top 10 dla:
topu wszech czasów / amerykańskich albumów niezależnych / muzyki polskiej
/ albumów jazzowych / albumów klasycznych / odkrywanie muzyki (ocena) /
jakość muzyki (subiektywnie) (ocena)

30%

Bezpieczeństwo

15%

Czy aplikacja wymaga tylko niezbędnych uprawnień?
Czy transmisja danych jest bezpieczna?

2%
13%

4,00

100%

Deezer

iPh Cena: 4,99 euro/miesiąc
Testowana wersja: iPh: preinstalowane
od iOS 8.4
Producent: Apple Inc.
Wielkość pobrania: iPh: brak danych
iPh
Najlepsza obsługa
5,20
„Apple-like”

google play music

AN Cena: 19,99 zł/miesiąc
iPh Cena: 19,99 zł/miesiąc

AN Cena: 19,99 zł/miesiąc
iPh Cena: 19,99 zł/miesiąc

Testowana wersja: iPh: 5.2.1; An: 5.0.1.6
Producent: Deezer
Wielkość pobrania: iPh: 41,9 MB;
An: 15,5 MB
Trudne zarządzanie
listami odtwarzania

iPh
4,96

AN
4,96

4,75 prosta

5,00

prosta

4,70

4,70

tak / tak
6,00
Duży wybór, bardzo
4,34
dobry dźwięk
tylko ręczne sortowa- 3,31
nie, oprócz tego
– łączenie list
odtwarzania i
udostępnianie
utworów znajomym

6,00 tak / tak
4,34 Duży wybór, przeciętny
dźwięk
3,31 większość opcji dostępna,
ale nie ma sortowania
według daty, alfabetycznie
i po gatunku, utwory
można udostępniać
znajomym

6,00
4,20

6,00
4,03

4,82

ma wszystko oprócz
dodawania muzyki
lokalnej, brak tworzenia automatycznych list
odtwarzania

4,24

4,24 dużo, ale brak ulubionych,
możliwości ustawiania
jakości streamingu,
automatyczne listy
odtwarzania tylko według
utworu i gatunku

3,94

zadowalająca, ponad
4,44
30 mln / 17 / 8 / 9 / 5 / 10
/ 7 / 5,75 / dźwięk:
dobry (4,75)

4,44

zadowalająca, ponad
30 mln / 17 / 10 / 9 / 5 /
10 / 8 / 4,40 / dźwięk:
świetny (6,00)

4,84

4,84 zadowalająca, ponad 30 mln /
20 / 10 / 10 / 6 / 10 / 8 / 4,75 /
dźwięk: poprawny (4,00)

4,48

tak / tak
6,00
Duży wybór, dobry
4,11
dźwięk
ograniczona
3,31
funkcjonalność, m.in.
w wersji na iPhone’a
tylko sortowanie
ręczne, a na Androida
– tylko według daty
i alfabetycznie, utwory
można udostępniać
znajomym
dużo, ale bez
3,35
dodawania muzyki
lokalnej, automatyczne playlisty tylko
według gatunku (iPh,
An) lub wykonawcy
(An)
rozbudowana, 35 mln /
4,89
18 / 10 / 9 / 6 / 9 / 6 /
5,50 / dźwięk: bardzo
dobry (5,00)

Bardzo mało do
zarzucenia
tak
bardzo bezpieczna

5,83

5,44

6,00
5,80

6,00
5,35

Bardzo mało do
zarzucenia
tak
bardzo bezpieczna

Niewielkie
zagrożenia
tak
dane logowania
można czasem
przechwycić

5,68
6,00
5,63

5,52 Najbezpieczniejsza
aplikacja w teście
6,00 tak
5,45 bardzo bezpieczna

Punkty dodatnie i ujemne

jakość

apple Music

bardzo dobra 4,89
bardzo dobra 4,83

bardzo dobra 4,71
bardzo dobra 4,68
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czasami długie czasy
ładowania

3,90

5,93
6,00
5,92
-0,10

bardzo dobra 4,61

2,54

Testowana wersja: iPh: 3.1.5113;
An: 6.0.1945
Producent: Google Inc.
Wielkość pobrania: iPh: 18,8 MB; An: 16,3
MB
iPh
AN
Trochę przeładowany 4,40
4,40
interfejs, świetne
wyszukiwanie
bez większych
4,00
4,00
problemów
tak / tak
6,00
6,00
Duży wybór, dobry
4,02
4,35
dźwięk
dostępne jedynie
2,54
3,31
ręczne sortowanie
oraz łączenie list
odtwarzania, w wersji
na Androida
dodatkowo
udostępnianie
utworów znajomym

3,65

ma wszystko oprócz
dodawania muzyki
lokalnej, brak
ustawiania jakości
strumieniowania
(iPh)

4,24

4,82

4,89

zadowalająca, ponad 30
mln / 18 / 10 / 9 / 5 / 10 /
5 / 5,00 / dźwięk: bardzo
dobry (4,50)

4,54

4,54

4,90

4,80

5,91

5,90

6,00
4,73

6,00
4,62

Bardzo mało do
zarzucenia
tak
bardzo bezpieczna

6,00
5,90

6,00
5,88

czasami długie czasy
ładowania

-0,10

dobra 4,44
dobra 4,38

-0,10

dobra 4,30
bardzo dobra 4,50

