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Go launCHer Dev Team 
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Cena: darmowy

nova 
launCHer

Hola 
launCHer

solo 
launCHer

Go 
launCHer

wp 
launCHer

neXT 
launCHer

Buzz 
launCHer

C 
launCHer

Podsumowanie 
wyników testu

testowana wersja: 4.1.0
wielkość pobierania: 11,4 MB

testowana wersja: 2.0.2 
wielkość pobierania: 2,9 MB

testowana wersja: 2.4.5 
wielkość pobierania: 5,3 MB

testowana wersja: 1.12 
wielkość pobierania: 8,4 MB

testowana wersja: 3.1.8 
wielkość pobierania: 11,4 MB

testowana wersja: 3.7.2 
wielkość pobierania: 12,7 MB

testowana wersja: 3.7.3 
wielkość pobierania: 6,5 MB

testowana wersja: 1.8.0.08 
wielkość pobierania: 9,9 MB

instalacja / obsługa 30% 5,93 5,40 4,83 4,40 3,80 3,47 3,80 3,13
Wymagana wersja Androida 2% 4.0 i nowsze 5,00 2.3.3. i nowsze 6,00 4.0 i nowsze 5,00 2.3 i nowsze 6,00 3.0 i nowsze 6,00 2.3 i nowsze 6,00 2.3 i nowsze 6,00 4.0.3 i nowsze 5,00
Jak prosta jest obsługa? 18% bardzo prosta 6,00 prosta 5,00 prosta 5,00 prosta 5,00 dość prosta 4,00 dość prosta 4,00 dość prosta 4,00 sprawia pewne problemy 3,00
Dostępność polskiej wersji językowej 5% tak 6,00 tak 6,00 tak 6,00 niepełne spolszczenie 3,00 niepełne spolszczenie 3,00 brak 1,00 niepełne spolszczenie 3,00 niepełne spolszczenie 3,00
Czy aplikacja działa dobrze bez zakupów in-app i nie zawiera reklam? 5% tak 6,00 tak 6,00 działa, ale są reklamy 3,00 działa, ale są reklamy 3,00 działa, ale są reklamy 3,00 działa, ale są reklamy 3,00 działa, ale są reklamy 3,00 działa, ale są reklamy 3,00
Jakość i funkcjonalność aplikacji 65% 5,23 5,18 4,95 3,72 4,15 4,12 3,85 3,56
Zużycie pamięci RAM 15% bardzo niskie 6,00 niskie 5,00 dość wysokie 3,00 wysokie 2,00 dość niskie 4,00 wysokie 2,00 wysokie 2,00 bardzo wysokie 1,00
Wydajność: płynność pracy na telefonie o przeciętnej wydajności / płynność 
pracy na telefonie o wysokiej wydajności

15% wysoka / wysoka 6,00 wysoka / wysoka 6,00 wysoka / wysoka 6,00 niska / wysoka 3,20 dostateczna / dobra 3,30 dostateczna / wysoka 3,90 dobra / wysoka 4,40 dostateczna / dobra 3,30

Stabilność działania 5% bez zarzutu 6,00 bez zarzutu 6,00 bez zarzutu 6,00 bez zarzutu 6.00 drobne problemy przy używaniu 
dodatkowych motywów

3,00 bez zarzutu 6,00 sporadyczne problemy 
i zawieszanie się

3,00 bez zarzutu 6,00

Funkcjonalność: modyfikacja ekranu startowego / modyfikacja paska 
powiadomień / modyfikacja ekranu blokady / animacje ekranów / wygląd listy 
aplikacji / sortowanie ikon w liście aplikacji / chowanie ikon nieużywanych 
aplikacji / skalowanie widżetów / obsługa gestami / ochrona hasłem 

10% tak / podstawowa / nie / tak / tak / 
tak / tak / tak / tak / nie

4,70 nie / nie / tak/ tak / tak / tak / 
tak / nie / tak / nie

4,00 tak / podstawowa/ tak / tak / tak / 
tak / tak / nie / nie / tak

4,70 tak / podstawowa / podstawowa / 
tak / tak / tak / tak / tak / tak / 
tak

5,40 tak / podstawowa / tak / nie / nie / 
nie / tak / tak / nie / tak

3,70 tak / nie / nie / tak / tak / tak / 
nie / nie / tak / nie

3,50 nie / podstawowa / tak / tak / nie / 
tak / nie / nie / tak / tak

3,70 nie / podstawowa / nie / tak / nie / 
nie / tak / tak / nie

2,90

Czy do pełnej funkcjonalności trzeba doinstalowywać dodatki? 2% tak 1,00 nie 6,00 tak 1,00 tak 1,00 nie 6,00 nie 6,00 nie 6,00 nie 6,00
Obsługa motywów i ich dostępność 7% tak, wyszukiwanie i pobieranie dość 

niewygodne
3,00 tak, dostępny sklep z wieloma 

motywami
6,00 tak, dostępny sklep z wieloma 

motywami
6,00 tak, dostępny sklep z wieloma 

motywami
6,00 tak, dostępny sklep z wieloma 

motywami
6,00 tak, dostępny sklep z wieloma 

motywami
6,00 tak, dostępny sklep z wieloma 

motywami
6,00 tak, dostępny sklep z wieloma  

motywami
6,00

Możliwości personalizacji 6% duże 5,00 wystarczające 3,00 bardzo duże 6,00 bardzo duże 6,00 dość duże 4,00 duże 5,00 wystarczające 3,00 dość duże 4,00
Do pełnej funkcjonalności wymaga dostępu roota? 5% nie 6,00 nie 6,00 nie 6,00 nie 6,00 nie 6,00 nie 6,00 nie 6,00 nie 6,00
Bezpieczeństwo 5% 6,00 5,20 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 5,20
Wymagane uprawnienia 2% tylko niezbędne 6,00 większość niezbędnych 4,00 rozległe 3,00 rozległe 3,00 rozległe 3,00 rozległe 3,00 rozległe 3,00 większość niezbędnych 4,00
Czy aplikacja jest wolna od znanych zagrożeń? 3% tak 6,00 tak 6,00 tak 6,00 tak 6,00 tak 6,00 tak 6,00 tak 6,00 tak 6,00
Punkty dodatnie i ujemne wiele dodatkowych wbudowanych 

narzędzi
+0,20 wiele motywów i reklam w języku 

chińskim
- 0,10

 Jakość 100% bardzo dobra 5,48 bardzo dobra 5,25 bardzo dobra 4,91 dobra 4,18 dobra 3,98 dobra 3,96 dobra 3,88 dobra 3,51
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