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Accupedo Pro

Pedometer Pro

AN Cena: 12 zł
iPh Cena: około 16 zł

podsumowanie
wyników testu

1
2

Zdrowie

AN Cena: 8 zł
iPh Cena: około 8 zł

Testowana wersja: iPh: 2.3.3, An: 5.3.5.G
(Samsung)
Producent: Corusen LLC
Wielkość pobranego pliku: iPh: 4,3 MB, An: 3,7 MB

Instalacja / obsługa

25%

Najlepsza obsługa

iPh
6,00

AN
6,00

Jak prosta jest obsługa?

20%

bardzo łatwa

6,00

6,00

Testowana wersja: iPh: 2.3.1, An:
1.6.2 (Samsung)
Producent: Runtastic
Wielkość pobranego pliku: iPh: 28 MB, An:
11 MB
iPh AN
Uruchamianie
6,00 6,00
manualne
bardzo łatwa
6,00 6,00

Czy aplikacja działa dobrze bez zakupów in-app i nie
zawiera reklam?
Pomiar i motywacja

5%

tak

6,00

6,00

tak

65%

Dokładny pomiar

5,20

4,91

iPh Cena: darmowy

Samsung S Health Moves

AN Cena: darmowy
iPh Cena: darmowy

AN Cena: darmowy

Testowana wersja: iPh: 8.4
Producent: Apple
Wielkość pobranego pliku:
preinstalowany

Testowana wersja: An: 5.0
Producent: Samsung
Wielkość pobranego pliku:
preinstalowany

Testowana wersja: iPh: 2.6.6, An: 1.5.9
Producent: ProtoGeo
Wielkość pobranego pliku: iPh: 10 MB, An: 3
MB

iPh
4,40

Po części ukryta

AN
4,40

4,00

trochę trudna

4,00

Łatwa w obu
systemach
dość łatwa

6,00

tak

6,00

tak

Z częstotliwością kroków 3,58

5,05 Najlepsza w liczeniu
kroków
5,33 4,67 nie / tak/ nie / tak / tak / nie

3,55

Z odznakami za sukcesy

3,06

Niedokładny pomiar

3,67

nie / tak / nie / tak / tak /
nie

3,67

nie / nie / tak / tak /
iPh: tak, An: nie / nie

3,67

2,67

Czasami wprawia
w zakłopotanie
trochę trudna

6,00 6,00 tak

iPh
4,80

AN
4,80

4,50

4,50

6,00

6,00

2,82

2,74

Wyświetlanie osiągnięć: częstotliwość kroków / interfejs do: 15%
Apple Health, S-Health / widok mapy / widok dnia / przegląd
ogólny / szybkość

tak / iPh: tak, An: nie / nie
/ tak / tak / tak

5,33

4,67

tak / iPh: tak, An: nie /
nie / tak / tak / tak

Motywacja: komunikaty o sukcesach / możliwość
udostępniania sukcesów na Facebooku / Twitterze /
WhatsApp / E-Mail / zużycie kalorii / informowanie
o osiągnięciu celu
Dokładność: Jak dokładnie aplikacja mierzy kroki?1 / Jak
dokładnie aplikacja mierzy dystans?2 / Czy istnieje
możliwość ustawiania interwałów pomiarowych? / Czy
aplikacja automatycznie odróżnia bieg od joggingu?/Czy
istnieje możliwość ustawienia długości kroku?

10%

nie / tak / nie / nie / iPh:
nie, An: tak / tak / tak

3,50

4,00

nie / tak / tak / nie / tak
/ tak / tak

4,50 4,50 nie / nie / nie / nie /nie / tak
/nie

2,00

tak / nie / nie / nie /nie /
tak / tak

4,00

nie / nie / nie / nie / tak
/ iPh: tak, An: nie / tak

4,00

2,50

40%

iPh: 6,00, An: 2,1 / iPh:
4,30, An: 4,90 / iPh: tak,
An: tak / iPh: tak, An: tak /
iPh: tak, An: tak

5,57

5,23

iPh: 2,00, An: 6,00 / iPh:
2,00, An: 5,30/ iPh: tak,
An: tak / iPh: nie, An: nie
/ iPh: tak,
An: tak

2,70 5,33 6,00 / 3,60 / nie / nie /nie

3,90

2,00 / 2,60 / nie / tak / nie

2,60

iPh: 2,00, An: 2,00 / iPh:
2,00, An: 2,00 / Ph: nie,
An: tak / iPh: tak, An:
tak / iPh: nie,
An: nie

2,20

2,82

Bezpieczeństwo

10%

Wadliwe ogólne warunki 4,00
korzystania

4,00

Niejasne wykorzystanie 4,62
danych

4,62 Niejasne przekazywanie
danych

4,50

Niejasny zapis danych

4,50

Dane na firmowych
serwerach

4,13

4,13

Czy aplikacja wymaga tylko niezbędnych uprawnień?

2%

tak

6,00

6,00

tak

6,00

6,00 tak

6,00

tak

6,00

tak

6,00

6,00

Czy aplikacja jest wolna od znanych zagrożeń?
Jak aplikacja traktuje nasze dane?

3%

tak

6,00

6,00

tak

6,00

6,00 tak

6,00

tak

6,00

tak

6,00

6,00

5%

niejasne wykorzystanie
AN
danych

2,00

2,00

niejasny okres zapisu
AN

3,25 3,25 warunkowo możliwe
przekazywanie danych

zapis danych mało
transparentny AN

3,00

wszystko zapisuje
AN
poza urządzeniem

2,25

2,25

jakość
– przy odchyłce większej
niż 15% ocena wynosiła 2,00
– przy odchyłce większej niż 23% ocena wynosiła 2,00

100%

iPh

bardzo dobra 5,09
bardzo dobra 5,28

iPh

bardzo dobra 5,24
dobra 4,29

COPYRIGHT © WWW.KOMPUTERSWIAT.PL

3,00

iPh

dobra 3,86

dobra 3,54

iPh

dostateczna 3,39
dostateczna 3,44

