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Znám  obě  aplikace 156 94  %

Znám  jen  Foursquare 8 5  %

Znám  jen  Swarm 2 1  %

Ano,  několik  let 137 83  %

Ano,  asi  rok 23 14  %

Ne 6 4  %

Počet  odpovědí:  166
Zobrazit  všechny  odpovědi

Souhrn

Znáš  Foursquare  a  Swarm?

Používal(a)  si  Foursquare  před  jeho  rozdělením  na  dvě  aplikace?

Jak  často  si  Foursquare  používal(a)  před  jeho  rozdělením?

Upravit  formulářŠtěpán  Ryšavý
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Denně 126 76  %

Aspoň  jednou  týdně 28 17  %

Sem  tam,  spíš  vůbec 7 4  %

Jednou  jsem  to  otevřel(a)  a  pak  už  nic 4 2  %

Check-in 158 95  %

Zjistit,  co  je  nové  v  mém  okolí 72 43  %

Zjistit,  kam  zajít  v  městě,  kde  to  neznám 111 67  %

Přečíst  si  tipy 117 70  %

Uchovávat  si,  kde  jsem  byl(a)  a  jaké  to  bylo   108 65  %

Ostatní 21 13  %

Proč  si  ho  používal(a)?

Jak  si  vnímal(a)  plány  Foursquare,  že  by  se  měla  appka  rozdělit  a  původní
4SQ  radikálně  změnit?
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Rozdělení  mi  přišlo  logické 15 9  %

Nechápal(a)  jsem  důvod  s  rozdělení 94 57  %

Byl(a)  jsem  zvědavý(á),  jak  tohle  dopadne 63 38  %

Přišlo  mi  to  jako  konec  Foursquare 55 33  %

Měl(a)  jsem  chuť  si  Foursquare  ihned  odinstalovat 33 20  %

Nemohl(a)  jsem  se  dočkat,  kdy  budu  mít  Swarm 10 6  %

Bylo  mi  to  jedno 10 6  %

Je  logické,  aby  byl  jen  v  jedné  aplikaci  -  swarmu 27 16  %

Je  logické,  aby  byl  jen  v  jedné  aplikaci  -  ale  měl  zůstat  ve  foursquare 77 46  %

Měl  být  v  obou  aplikacích,  ať  si  každý  používá,  co  chce 62 37  %

Co  si  myslíš  o  rozhodnutí  přesunou  check-in  pouze  do  Swarmu?

Nainstaloval(a)  sis  Swarm?
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Co  nejdřív  to  šlo 66 40  %

Až  když  mě  Foursquare  donutil 73 44  %

Ještě  ne  -  ale  asi  časem  jo 3 2  %

Ne  a  nechci  ho 24 14  %

Stejně  jako  Foursquare  předtím 43 26  %

Častěji 10 6  %

Méně 47 28  %

Chvilku  jsem  ho  používal,  ale  přestal 26 16  %

Ne 40 24  %

Stále 15 9  %

O  trochu  míň  než  dřív 19 11  %

O  hodně  míň  než  dřív 43 26  %

Skoro  jsem  ho  přestal  používat 36 22  %

Už  ho  nepoužívám,  mám  jen  swarm 13 8  %

Už  nepoužívám  ani  Swarm  ani  Foursquare 40 24  %

Používáš  Swarm?

Používáš  nadále  Foursquare?

Jak  ti  dnes  po  několika  měsících  vyhovuje  rozdělení  aplikace?
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Bylo  to  lepší,  když  to  bylo  v  jedné  appce 87 52  %

Je  to  dobré,  ale  občas  mi  vadí,  že  to  je  ve  dvou  aplikacích 26 16  %

Takhle  je  to  lepší 10 6  %

Už  mě  to  nezajímá 43 26  %

Používám  Swarm 27 16  %

Používám  Fousquare 11 7  %

Používám  oboje 65 39  %

Přestal  jsem  je  používat 49 30  %

Ostatní 14 8  %

Věřím  v  úspěch  Swarmu  i  Foursquare 41 25  %

Věřím  jen  Swarmu 4 2  %

Věřím  jen  Foursquare 9 5  %

Zůstal(a)  si  věrný  Foursquare/Swarm  nebo  sis  našel/našla  alternativu?

Myslíš,  že  má  Swarm  a  Foursquare  v  současné  podobě  šanci  na  úspěch?
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Myslím,  že  rozdělení  nebylo  správné  a  půjde  to  do  kytek 102 61  %

Nemá,  už  byl  dávno  překonaný 10 6  %

Chtěl(a)  bys  ještě  něco  dodat?

Tím,  že  4SQ  odstranil  z  checkování  "hru",  odstranil  zábavu.  Nový  foursquare  je  navíc

nepřehledný,  neumožňuje  vytváření  sdílených  seznamů  (to-do  listů).

Ostrava!!!  :)

Lidi  nemaj  radi  zmeny.  Je  jasny,  ze  se  budou  vztekat,  ale  pro  budouci  uzivatele  to  ma

smysl.

Nastal  čas  pro  návrat  Gowalla.

Rozdělení  má  své  opodstatnění.  Nicméně  úprava  některých  bodů  v  hood  modelu

aplikace  mi  nepřijde  vhodné.  Např.:  major  pouze  mezi  přáteli,  nikoliv  napříč  aplikací  není

správné  rozhodnutí  =  odpadl  tím  trigger  pro  opakované  checkiny  např.  v  dopravních

prostředcích.

Swarm  nepodporují  všechny  verze  operačního  systému,  můj  mobil  je  2  roky  starý  a

zprovozním  spoustu  aplikací  včetně  4square,  swarm  ale  ani  nerozběhnu.  Swarm  mě

velmi  omezuje.

4SQ  jsem  přestal  používat  ještě  před  rozdělením.  A  o  rozdělení  jsem  se  dozvěděl  až

teď.

noy  ty  dpovědi  úplně  nevystihují  mojí  situaci  ....  Swarm  jsem  si  nikdy  neinstaloval  a  stále

používám  Foursquare  ve  verzi  PŘED  rozdělením  na  2  aplikace

Rozdělení  samotné  mi  nevadí,  jako  oddělení  sociální  a  katalogoné  části  tak  ostrým

způsobem,  že  co  dříve  bylo  na  jedné  obrazovce  (informace  o  podniku  a  informace  o

mých  přátelích)  je  nyní  ve  dvou  obrazovkách.  Díky  tomu,  že  na  první  pohled  nevidím,

kdo  z  mých  lidí  bych  v  jaké  restauraci  a  naopak  ve  Swarmu  se  při  prohlížení  chechinů

nedozvím  o  podniku  bližší  info  (bez  nezbytného  přepnutí),  tak  pro  mne  ztrácí  appka

kouzlo.  Bavilo  mne  checknout  se  a  vidět,  kolikrát  jsem  tam  byl,  kolikrát  přátelé,  co  o

podniku  napsali  atd.  Teď  je  to  jen  suchý  nezábavný  check-in.

Jestli  koupis  Vertu  misto  Pluska,  tak  Te  zbiju!  :-P

Zabilo  to  pro  mě  i  zrušení  mayorů,  pak  mě  to  přestalo  bavit.  Mám  ještě  nainstalovanou

aplikaci  třetí  strany,  kterou  se  semtam  checknu,  ale  spíše  jen  abych  si  třeba  o  rok

později  přes  Timehop  připomněl,  kde  jsem  vlastně  byl.

Chybí  možnosti  Swarm  je  brutálně  zabugovaný  a  proto  by  na  něm  měli  vývojáři  dál

pracovat.  A  pro  člověka,  kterému  je  přesně  20,  není  v  další  otázce  místo  :)

Každou  aplikaci  používám  na  něco  jiného.  Swarm  je  jednoduchá  app,  kde  jsou  přátelé  a

check-iny.  Více  méně  žádné  další  zbytečnosti,  které  mě  v  tu  chvíli  nezajímají.  Do

Foursquare  lezu  občas  a  téměř  výhradně  až  když  něco  konkrétního  hledám.

Z  mojho  okolia  sa  prestala  checkovat  viac  ako  polovica  ludi

Je  hodně  těžké  vybrat  z  nabízených  odpovědí.

Zvláštní  je,  když  změna  proběhne  před  kompletním  dokončením  aplikací  pro  všechny

platformy  (u  mě  WP).
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méně  jak  20 2 1  %

21-25 49 30  %

26-30 49 30  %

31-35 38 23  %

36-40 18 11  %

41-50 7 4  %

50+ 1 1  %

Chci  zpátky  starý  Foursquare.  Miloval  jsem  ho.

Jsem  hodne  zvedavy  na  vysledky  ankety  a  moc  diky,  ze  to  nekdo  udelal.  Snad  bude

hodne  respondentu,  aby  to  bylo  vypovidajici.

4sq  se  otocil  zady  k  tem  kteri  mu  naplnili  databazi.  K  tem  jez  hrali  zajimavou  geolokacni

hru,  spojenou  s  tipy  a  hodnocenimi  podniku.  Chce  stavet  pouze  na  lidech  co  chteji

hodnotit  -  v  CR  to  znamena  ze  data  budou  slaba  (viz  Yelp)  a  zhorsivat  se.  Stejne  tak

Swarm  je  zaprve  otravny  svym  castym  zadanim  polohy  (baterie)  a  tim,  ze  na  jeho  funkci

jsme  jiz  pred  lety  pouzivali  Lattitude  s  prateli  a  prestali.  Swarm  nema  pro  nas  aktualne

nic.  Mrzi  me  prisel  jsem  o  historii  cestovani.

Mam  windows  phone  takže  aktualizace  pro  swarm  mi  jeste  nedorazila.  U  mě  je  vše  v

originále.

Checkiny  a  badge  byly  způsob  jak  lidi  přimět  používat  foursquare,  když  vybudovali

dostatečnou  databázi  venues,  už  checkiny  nepotřebovali  a  tak  je  mohli  odříznout.

Swarm  byl  jen  způsob  jak  nakrmit  vlka.  Prioritou  se  stalo  vytvoření  app  konkurující  yelpu

atp.

Pac  a  pusu  :-)

Od  doby,  co  vyšel  Swarm,  jsem  si  neaktualizoval  4sq  a  jsem  spokojen,  používám  jenom

4sq  app  a  checkuju  se  krásně  přes  ní.  :-)  Srát  na  nějaký  Swarm.  :))  Dokud  to  takhle

bude  fungovat,  nebude  aplikace  4sq  aktualizovat.

Štve  mě  to,  ale  pořád  je  používám.

Je  to  prostě  otravný.  Už  mě  nebaví  používat  ani  jednu  appku.

zmizela  gamifikace  a  tim  pro  vetsinu  lidi  i  duvod  to  pouzivat

Kolik  ti  je?
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Počet  odpovědí  za  den


