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1  Czas trwania synchronizacji
Programy: zmierzono, ile czasu potrzebuje 
program na zsynchronizowanie 8 GB danych 
pomiędzy pecetem a dyskiem zewnętrznym. 

Serwisy online: sprawdzono, ile czasu trwa 
synchronizacja folderu wypełnionego 200 MB 

danych z pamięcią w internecie. 
Do pomiarów wykorzystano różne pliki, takie 

jak utwory MP3, zdjęcia, filmy oraz pliki 
tekstowe i systemowe. W obu wypadkach 

sprawdzono też, czy wszystkie pliki z folde-
rów testowych zostały zsynchronizowane.

2  Funkcja rozpoznawania urządzeń  
z wymiennymi nośnikami danych
 Komputer Świat sprawdził, czy niektóre 

wykonywane podczas synchronizacji czynności 
można zautomatyzować, na przykład czy 

program może uruchamiać się automatycznie, 
kiedy użytkownik podłączy do komputera 

zewnętrzny nośnik danych. 

3  Edycja plików tekstowych  
Jeśli wielu użytkowników równocześnie 
pracuje nad tym samym dokumentem,  

to program tworzy różne wersje dokumentu. 
Zapisane w internecie pliki, dzięki systemowi 

udostępniania, mogą być wykorzystywane 
przez różnych użytkowników. Nadawanie 

uprawnień pozwala na określenie, co dane 
osoby mogą robić z plikiem, na przykład tylko 

go oglądać czy też edytować.

4  Cena/Jakość
Parametr Cena/Jakość pokazuje, które 

z testo wanych programów i usług online 
mają największe możliwości w stosunku do 
ceny. Obliczono go, dzieląc cenę programu 

lub usługi przez ocenę jakości podniesioną do 
kwadratu. Oceny w tej kategorii wystawiono 

na podstawie skali widocznej poniżej.
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 poniżej 1,00
 od 1,00 do 1,24
 od 1,25 do 1,49
 od 1,50 do 1,74
 od 1,75 do 1,99 
 powyżej 1,99

celująca
bardzo dobra

dobra
dostateczna

mierna
niedostateczna

PROGRAMY

Wyniki testu w szczegółach 1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce 4 miejsce
Producent Usov Lab. Thummerer Jumping Bytes Asbion Software

Nazwa programu Allway Sync Free 11 AllSync 3.4.62 Home PureSync Pro 2.8 SyncroNaut 6.0.11

Strona WWW allwaysync.com allsync.de jumpingbytes.com syncronaut.de

Wyposażenie i funkcje
Czas trwania synchronizacji 8 GB danych/liczba niezsynchronizowanych z wszystkich 2148 plików 15% 2 minuty 34 sekundy/brak 5,84 2 minuty 48 sekund/brak 5,77 3 minuty 6 sekund/brak 5,68 2 minuty 48 sekund/brak 5,77
Opcje synchronizacji: możliwość zmiany kierunku/w obu kierunkach/więcej niż 2 urządzenia/możliwość wykluczenia folderów 8% tak/tak/tak/tak 6,00 tak/tak/nie/tak 4,75 tak/tak/tak/tak 6,00 tak/tak/tak/tak 6,00
Drogi wykorzystywane przy synchronizacji danych pomiędzy dwoma komputerami1: zewnętrzne dyski twarde/
pamięci USB/karty SD/inne komputery w sieci lokalnej

10% tak/tak/tak/tak 6,00 tak/tak/tak/tak 6,00 tak/tak/tak/tak 6,00 tak/tak/tak/tak 6,00

Zadania automatyczne: możliwość zapisywania wielu zadań/możliwość wykonywania wielu zadań równocześnie 6% tak/tak 6,00 tak/tak 6,00 tak/nie 3,50 tak/tak 6,00
Możliwość wyboru plików do synchronizacji/możliwość synchronizacji zakładek (Ulubionych) w przeglądarkach 10% tylko formaty plików/nie 3,00 typy plików, formaty plików/tylko IE8 3,75 tylko formaty plików/nie 3,00 tylko formaty plików/nie 3,00
Funkcja rozpoznawania urządzeń z wymiennymi nośnikami danych: automatyczne uruchamianie programu po podłączeniu/
rozpoznawanie nośnika/synchronizacja rozpoczyna się automatycznie z właściwym profilem użytkownika

5% tak/tak/tak 6,00 nie/nie/nie 1,00 tak/tak/tak 6,00 nie/nie/nie 1,00

Podgląd2 6% tak/tak/tak/tak/nie/nie 4,33 tak/tak/nie/nie/nie/nie 2,67 tak/tak/tak/nie/tak/nie 4,33 tak/tak/nie/tak/nie/nie 3,50
Możliwość ustawiania reguł3 8% nie/tak/tak/nie/nie/nie 2,56 tak/tak/tak/tak/tak/tak 6,00 nie/tak/tak/nie/nie/nie 2,56 nie/tak/tak/nie/nie/nie 2,56
Uruchamianie synchronizacji: ręczne/o określonym czasie/przy włączaniu lub wyłączaniu komputera/podczas podłączania nośnika danych 6% tak/tak/tak/tak 6,00 tak/nie/nie/nie 2,25 nie/nie/nie/tak, po zalogowaniu 2,25 tak/tak/tak/tak 6,00
Możliwość protokołowania/zapisu 4% tak, obszerna/tak 6,00 tak, obszerna/tak 6,00 tak, dość uboga/tak 5,00 tak, obszerna/tak 6,00
Polecenia w menu kontekstowym Windows 2% tak 6,00 nie 1,00 tak 6,00 nie 1,00
Wyposażenie i funkcj suma 80% 5,13 4,58 4,58 4,61

Obsługa 18% dość wygodna 3,33 wygodna 4,11 dość wygodna 3,44 dość wygodna 3,06

Serwis 2% niedostateczny 1,00 bardzo dobry 5,01 bardzo dobry 5,01 bardzo dobry 5,01

Ocena pośrednia 100% 4,72 4,51 4,38 4,34
Punkty dodatnie i ujemne program zawiera usługę online +1,00 funkcja zabezpieczania danych +0,05 funkcja zabezpieczania danych +0,05 funkcja zabezpieczania danych +0,05

ograniczenie do 20 tysięcy plików 
w ciągu 30 dni

-0,10 brak polskiej wersji -0,50 brak polskiej wersji -0,50 konieczna aktywacja -0,10

niepełne spolszczenie -0,20 brak polskiej wersji -0,50

Jakość bardzo dobra 5,42 dobra 4,06 dobra 3,93 dobra 3,79
Cena/Jakość celująca niedostateczna dostateczna niedostateczna

Cena producenta darmowy 79 zł 59 zł 79 zł
Najniższa cena znaleziona przez redakcję - nie znaleziono niższej ceny nie znaleziono niższej ceny nie znaleziono niższej ceny

USŁUGI ONLINE

Wyniki testu w szczegółach 1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce 4 miejsce
Producent Microsoft TeamDrive Systems LaCie AG Dropbox

Nazwa programu Windows Live Mesh 2011 TeamDrive 2.3.130 WUALA Dropbox

Strona WWW mesh.com teamdrive.com wuala.com dropbox.com

Wyposażenie i funkcje
Czas trwania synchronizacji 100 MB danych/liczba niezsynchronizowanych z wszystkich 342 plików 15% 16 minut 6 sekund/brak 5,92 16 minut 30 sekund/brak 5,88 31 minut 25 sekund/brak 4,72 20 minut 48 sekund/brak 5,55
Opcje synchronizacji: możliwość zmiany kierunku/w obu kierunkach/więcej niż 2 urządzenia/możliwość wykluczenia folderów 8% nie/tak/tak/nie 3,50 nie/tak/tak/nie 3,50 nie/tak/tak/nie 3,50 nie/tak/tak/nie 3,50
Drogi wykorzystywane do przenoszenia plików między komputerem a internetem1: twardy dysk w komputerze/dyski 
zewnętrzne/pamięci USB/karty SD/inne komputery w sieci lokalnej

10% tak/tak/nie/nie/tak 4,00 tak/tak/tak/tak/tak 6,00 tak/tak/tak/tak/tak 6,00 tak/tak/nie/nie/nie 3,00

Zadania automatyczne: możliwość zapisywania wielu zadań/możliwość wykonywania wielu zadań równocześnie 6% tak/tak 6,00 tak/tak 6,00 tak/tak 6,00 nie/nie 1,00
Możliwość wyboru plików do synchronizacji/możliwość synchronizacji zakładek (Ulubionych) w przeglądarkach 10% tylko pliki Office, IE8 2,00 nie/nie 1,00 nie/nie 1,00 nie/nie 1,00
Edycja plików tekstowych/zarządzanie wersjami/udostępnianie dla innych użytkowników/możliwość nadawania praw 8% tak/nie/tak/tak 4,75 tak/tak/tak/tak 6,00 tak/tak/tak/tylko do odczytu 4,75 tak/tak/nie/nie 3,50
Podgląd2 6% tak/nie/tak/nie/nie/nie 2,67 tak/nie/tak/nie/nie/nie 2,67 tak/nie/tak/nie/nie/nie 2,67 tak/nie/tak/nie/nie/nie 2,67
Możliwość ustawiania reguł3 6% nie/nie/nie/nie/nie 1,00 nie/nie/nie/tak/nie 1,83 nie/nie/nie/nie/nie 1,00 nie/nie/nie/nie/nie 1,00
Uruchamianie synchronizacji: ręczne/o określonym czasie/przy włączaniu lub wyłączaniu komputera/podczas podłączania nośnika danych 6% tak/nie/nie/tak, po zalogowaniu 4,08 tak/nie/nie/tak, po zalogowaniu 4,08 nie/nie/nie/tak, po zalogowaniu 3,04 nie/nie/nie/tak,po zalogowaniu 3,04
Możliwość protokołowania/zapisu 3% nie/nie 1,00 tak, obszerna/nie 4,33 tak, obszerna/tak 6,00 tak, obszerna/nie 4,33
Polecenia w menu kontekstowym Windows 2% nie 1,00 nie 1,00 nie 1,00 nie 1,00
Wyposażenie i funkcje suma 80% 3,78 4,21 3,79 3,01

Obsługa 18% wygodna 3,94 wygodna 4,00 dość wygodna 3,30 dość wygodna 2,94

Serwis 2% dobry 5,01 niedostateczny 1,00 niedostateczny 1,00 niedostateczny 1,00

Ocena pośrednia 100% 3,83 4,11 3,64 2,95
Punkty dodatnie i ujemne 5 GB miejsca za darmo +0,25 2 GB miejsca za darmo +0,10 funkcja zabezpieczania danych +0,05 2 GB miejsca za darmo +0,10

aplikacja dostępowa dla Windows Phone 7 +0,05 brak polskiej wersji -0,50 aplikacja dostępowa dla iPhone'a +0,10
brak polskiej wersji -0,50

Jakość dobra 4,13 dobra 3,71 dobra 3,69 dostateczna 2,65
Cena/Jakość celująca celująca niedostateczna celująca

Cena darmowy darmowy 75 zł darmowy
Najniższa cena znaleziona przez redakcję - - nie znaleziono niższej ceny -

1Program do synchronizacji musi być zainstalowany na wszystkich komputerach uczestniczących w procesie synchronizacji; 2struktura danych/zaznaczanie danych do synchronizacji/ możliwość sortowania danych/wystarczająca do zapisu pamięć/rozpoznawanie identycznych 
plików/zaznaczanie plików różniących się treścią w dokumentach o takich samych nazwach; 3zmiana nazw plików/kasowanie plików źródłowych/synchronizacja tylko nowszych wersji pliku/tylko plików o innym rozmiarze/tylko tworzenie kopii  – bez nadpisywania/możliwość 
ustawiania indywidualnych reguł (opcja testowana tylko w programach)

 poniżej 2,34
 od 2,34  do 2,92         
 od 2,93 do 3,50
 od 3,51 do 4,09
 od 4,10 do 4,67 
 powyżej 4,67
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