TEST: MOBILNE KOMUNIKATORY
WWW.KOMPUTERSWIAT.PL’2015

WHATSAPP

VIBER

AN Cena: około 4 zł/rok1
iPh Cena: około 4 zł/rok1

podsumowanie
wyników testu

FACEBOOK MES- THREEMA
SENGER
AN Cena: około 9 zł

AN Cena: darmowy
iPh Cena: darmowy

Testowana wersja: iPh 2.11.16; An
2.12.5
Producent: WhatsApp Inc.
Również dla: Windows Phone,
BlackBerry

iPh Cena: około 9 zł

AN Cena: darmowy

Testowana wersja: iPh 5.2.2; An
5.2.2
Producent: Viber Medi S. a. r. l.
Również dla: Windows Phone,
BlackBerry

Testowana wersja: iPh 24.0;
An 24.0.0.17.13
Producent: Facebook
Również dla: Windows Phone

25%

Prosta obsługa

iPh
5,80

AN
iPh AN
5,80 Kilka funkcji ukrytych 4,80 5,40 Dwie ukryte funkcje

iPh
5,60

AN
5,60

Jak prosta jest obsługa?
Czy aplikacja działa dobrze bez zakupów in-app i nie zawiera
reklam?

20%
5%

bardzo łatwa
tak / tak

5,75
6,00

5,75 bardzo łatwa
6,00 tak / trochę
przeszkadzające

5,00 5,75 bardzo łatwa
4,00 4,00 tak / tak

5,50
6,00

5,50
6,00

Niezawodność i funkcje

60%

3,95

3,95

10%

4,92 Wiele przydatnych
funkcji
4,52 iPh: powoli (4,15 s),
An: za wolno (6,66 s)

4,42 4,28 Backup niemożliwy

Ile średnio trwa wysyłanie wiadomości? (przy wyrywkowych
próbach w Wi-Fi i sieci GSM)

Wiele przydatnych
4,39
funkcji
iPh: za wolno (5,54 s), 2,00
An: szybko (2,48 s)

2,86 2,00 iPh: powoli (4,13 s),
An: powoli (4,11 s)

2,88

2,90

Zabezpieczanie danych aplikacji: teksty czatu, zdjęcia, filmy, pliki
mowy
Przydatne funkcje: potwierdzenie przeczytania / lista kontaktów
ignorowanych / wyświetlanie statusu online-offline / własny status
wiadomości / ukrywanie statusu / emotikony / personalizacja ekranu
czatu / wyświetlanie procesu wpisywania rozmówcy / możliwość
dopasowania jakości foto/wideo / użytkowanie na pececie / wyłączanie
potwierdzenia przeczytania / ochrona hasłem / czaty grupowe /
wysyłanie wielu zdjęć / edycja zdjęć i filmów
Czy możliwe są darmowe rozmowy / telefonia wideo?

5%

5,00

3,00 tylko teksty

1,00

4,33

5,00 dobre: tak / tak / tak /
nie / tak / tak / tak / tak
/ nie / nie / tak / nie /
tak / tak /
tak (ograniczona)

3,00 3,00 zabezpieczenie
1,00
niemożliwe
4,67 4,67 trochę mało: tak / tak / 4,33
tak / nie / tak / tak / nie /
tak / nie / tak / nie / nie /
tak / tak /
tak (podpis obrazu
i pisak)

5%

iPh: bez filmów, An:
tylko tekst
trochę mało: tak / tak /
tak / tak / tak / nie / tak
/ tak / nie / tak (tylko
An) / tak (tylko An) /
nie / tak / tak / tak
(obracanie i przycinanie zdjęć)
tak / nie

4,00

4,00 tak / tak

4,00

6,00 wszystko oprócz
kontaktów
6,00 Informacje dla firm
trzecich
6,00 tak
6,00 tak
6,00 bardzo dobrze / tak2

6,00 6,00 tak / nie (tylko
w przeglądarce)
5,00 5,00 wszystko oprócz
kontaktów
5,86 4,63 Wszystko
w porządku
6,00 6,00 tak
6,00 6,00 tak
5,79 4,01 bardzo dobrze / nie

Treści, jakie można wysyłać: zdjęcia, filmy, pliki mowy, lokalizacja,
kontakty

15%

wszystkie możliwe

6,00

Bezpieczeństwo

15%

Nic do zarzucenia

6,00

Czy aplikacja wymaga tylko niezbędnych uprawnień?
Czy aplikacja jest wolna od znanych zagrożeń?
Jak dobrze szyfruje aplikacja / czy aplikacja wysyła informacje do
firm trzecich?

2%
3%
10%

tak
tak
bardzo dobrze / nie

6,00
6,00
6,00

jakość

100%

iPh
AN

bardzo dobra 4,98
bardzo dobra 5,30

iPh
AN

bardzo dobra 4,73
bardzo dobra 4,61
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iPh
AN

AN Cena: darmowy
iPh Cena: darmowy

Testowana wersja: iPh 2.2.0; An
2.21
Producent: Kasper Systems GmbH
Również dla: Windows Phone

Instalacja / obsługa

25%

SKYPE

Skomplikowane
logowanie
łatwa
tak / tak

iPh
5,20
5,00
6,00

Testowana wersja: iPh 5.11; An
5.5.0
Producent: SkypeComm /
Microsoft
Również dla: Windows Phone,
BlackBerry

AN
5,20 Wyświetla uciążliwe
reklamy własne
5,00 trochę uciążliwa
6,00 tak / iPh: tak, An:
trochę
przeszkadzające
4,09 Mało przydatnych
funkcji
5,06 iPh: szybko (2,31 s),
An: dość szybko (2,87
s)
3,00 zabezpieczenie
niemożliwe
4,00 mało: nie / tak / tak /tak /
nie / tak / nie / nie / nie /
tak / nie / nie / tak / nie
/ nie

iPh
4,20

AN
4,00

4,00
6,00

4,00
4,00

3,36

3,27

4,69

4,14

1,00

1,00

3,00

3,00

6,00

6,00

Brak darmowego
dzwonienia
iPh: za wolno (10,45
s),
An: szybko (1,94 s)
tylko teksty
i kontakty
trochę mało: tak / tak /
nie / nie / tak / nie / tak /
tak / tak / nie / tak / tak /
tak / tak (tylko iPh) / nie

3,72

4,00

nie / nie

1,00

1,00 tak / tak

wszystko oprócz
kontaktów
Zaszyfrowane
indywidualnie
tak
tak
bardzo dobrze / nie

5,00

5,00 tylko zdjęcia i filmy

3,00

3,00

6,00

6,00 Informacje dla firm
trzecich
6,00 tak
6,00 tak
6,00 bardzo dobrze / tak2

5,89

4,75

6,00
6,00
5,84

6,00
6,00
4,19

4,33

5,00

5,00

6,00

6,00

6,00
6,00
6,00

6,00
6,00
6,00

bardzo dobra 4,66
bardzo dobra 4,67

iPh
AN

2,00
3,00
4,33

6,00
6,00
6,00

dobra 4,42
bardzo dobra 4,65

iPh
AN

dobra 3,99
dobra 3,67

