
podsumowanie 
wyników testu

testowana wersja: 11.4.2 (iPh), 
w zależności od urządzenia (An)
producent: Life360
wielkość pobranego pliku: 61 MB (iPh), 
w zależności od urządzenia (An)

testowana wersja: 4.982 (iPh), 4.991 (An)
producent: Sygic
wielkość pobranego pliku: 11 MB (iPh), 
12 MB (An)

testowana wersja: 4.1 (iPh)
producent: Apple
wielkość pobranego pliku: preinstalowa-
na w iOS

testowana wersja: 1.0 (iPh), 1.3.0.21 (An)
producent: McAfee (Intel Security)
wielkość pobranego pliku: 28 MB (iPh), 
18 MB (An)

testowana wersja: 3.12 (iPh), w zależności 
od urządzenia (An)
producent: Glympse Inc.
wielkość pobranego pliku: 41 MB (iPh), 
w zależności od urządzenia (An)

iPh AN iPh AN iPh iPh AN iPh AN
instalacja / obsługa 25% Parowanie trochę 

skomplikowane
4,40 4,40 Prosta i intuicyjna 4,80 4,80 Najlepsza obsługa 5,20 Trochę zawiła i po angielsku 3,60 3,60 Odbiega od dzisiejszych standar - 

dów, wymaga dużo zabiegów
3,60 3,60

Jak prosta jest obsługa? 20% trochę uciążliwa 4,50 4,50 łatwa 5,00 5,00 łatwa 5,00 uciążliwa 3,00 3,00 uciążliwa 3,00 3,00
Czy aplikacja działa dobrze bez zakupów in-app i nie zawiera reklam? 5% nie, abonament premium 4,00 4,00 nie, abonament premium 4,00 4,00 tak 6,00 tak 6,00 6,00 tak 6,00 6,00
Jak dobrze działa lokalizowanie rodziny i znajomych? 70% Dobry zakres funkcji 4,19 4,19 Lokalizacja trochę słaba 3,57 3,57 Najlepszy tracking w czasie rzeczywistym 3,36 Lokalizacja trochę się ślimaczy 3,70 3,70 Kontakt i kontrola umiarkowane 2,54 2,54
Łączność i lokalizacja: obserwowanie kilku osób równocześnie / tworzenie wielu grup (kręgów) / 
precyzja i aktualność lokalizacji / komunikaty według lokalizacji (auto check-in) / wezwanie do 
lokalizacji (funkcja cienia) / tymczasowe wyłączanie lokalizacji

25% dobre (5 i więcej) / 2 gratis, 
więcej w abonamencie / 
dobre / tak / możliwe tylko 
żądanie check-in / tak

4,92 4,92 dobre (5 i więcej) / 2 gratis, 
więcej w abonamencie / 
mierne / tak / tak, ale tylko 
po zakupie in-app/ tak

4,20 4,20 dobre (5 i więcej) / nie / bardzo 
dobre / tak / tak, ale trochę 
uciążliwa / tak

5,40 bardzo dobre (5 i więcej) / 
5 i więcej / mierne / tak / 
tak / tak

4,56 4,56 bardzo dobre ( 5 i więcej) / 
nie / dobre / nie / tak, ale 
uciążliwe / tak

4,12 4,12

Komunikacja: funkcja alarmu jako połączenie telefoniczne / wiadomość tekstowa / dźwięk alarmu na 
własnym telefonie / lokalizacja / dostępna również w trybie wyciszenia (z dzwonieniem) / w trybie proszę 
nie przeszkadzać (przy pierwszym połączeniu) / czat / czat grupowy / wiadomości głosowe / zdjęcia

20% tak / nie / tak / tak / nie / 
nie / tak / tak / nie / nie

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

2,50 2,50 tak / nie / nie / tak / nie / nie / 
tak / tak / nie / nie

3,00 tak / tak / nie / tak / nie / 
nie / tak / tak / tak / tak

4,50 4,50 brak komunikacji 
z dzieckiem

1,00 1,00

Funkcje kontrolne: konfiguracja stref / pilotowanie obserwowanej osoby / historia lokalizacji / 
blokada określonych ustawień / sprawdzanie stanu akumulatora obserwowanego telefonu / 
komunikat w przypadku manipulacji danych GPS

25% tak / tak / tak / nie / tak / 
nie

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

3,80 3,80 tylko prowadzenie do obserwowanej 
osoby

1,60 tylko konfiguracja stref 2,20 2,20 nie / tak / tak / tak / nie / 
nie

2,20 2,20

Bezpieczeństwo 5% Bez zastrzeżeń 6,00 6,00 Bez zastrzeżeń 6,00 6,00 Bez zastrzeżeń 6,00 Bez zastrzeżeń 6,00 6,00 Bez zastrzeżeń 6,00 6,00

Czy aplikacja domaga się wyłącznie niezbędnych uprawnień? 2% tak 6,00 6,00 tak 6,00 6,00 tak 6,00 tak 6,00 6,00 tak 6,00 6,00
Czy aplikacja jest wolna od znanych zagrożeń? 3% tak 6,00 6,00 tak 6,00 6,00 tak 6,00 tak 6,00 6,00 tak 6,00 6,00
Punkty dodatnie / ujemne

 Jakość 100% dobra 4,33 dobra 4,00 dobra 3,95 dobra 3,79 dostateczna 2,98
dobra 4,33 dobra 4,00 niedostępny dobra 3,79 dostateczna 2,98

Personal safety
AN  Cena: darmowy
iPh  Cena: darmowy

family locator
AN  Cena: darmowy*
iPh  Cena: darmowy*

Znajdź moich Znajomych
AN  Cena: brak
iPh  Cena: darmowy (preinsta-
lowany)

GlymPse
AN  Cena: darmowy
iPh  Cena: darmowy

life360
AN  Cena: darmowy*
iPh  Cena: darmowy*

ANAN AN AN AN
iPhiPh iPh iPh iPh
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