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Rozdziađ 3.

Czym to siú je?
Zanim wejdziesz w branĝÚ mobile, istotne jest, abyĂ posiadaï
przynajmniej podstawowÈ wiedzÚ na temat rynku, w którym
bÚdziesz dziaïaï, gïównych platform i marketów, skali, na jakÈ
biznes ten siÚ toczy, i kierunku, w którym podÈĝa. JeĂli wsiÈkïeĂ juĝ nieco w tÚ branĝÚ, informacje, które przedstawiÚ na
najbliĝszych stronach, sÈ juĝ Ci najprawdopodobniej doskonale znane. Nie zaszkodzi jednak ich kolejne „przetrawienie”.

Platformy i markety
Aplikacje na iOS i Androida — te dwa pojÚcia przewinÚïy siÚ
przez poczÈtkowe rozdziaïy. Pod hasïami tymi rozumiem dwie
gïówne platformy, które zdominowaïy rynek aplikacji mobilnych
i na których skupia siÚ zdecydowana wiÚkszoĂÊ developerów.
iOS zostaï stworzony przez dobrze wszystkim znanÈ firmÚ Apple.
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W potocznym jÚzyku developerskim sformuïowanie, ĝe ktoĂ
„robi apki na iOS”, oznacza, iĝ produkuje aplikacje na urzÈdzenia
firmy Apple z systemem iOS, takie jak iPhone’y, iPady czy Apple
Watche. Aplikacje te uĝytkownicy mogÈ znaleěÊ w markecie
mobilnym zwanym App Store i je stamtÈd pobraÊ. PlatformÈ,
z której korzystajÈ developerzy, aby wprowadziÊ swoje aplikacje
na iOS do sprzedaĝy w App Store, jest iTunes Connect.
Android natomiast naleĝy do kolejnego wielkiego gracza —
Google. Podobnie, gdy w potocznym jÚzyku developerskim ktoĂ
mówi, ĝe „robi apki na Androida”, oznacza to, iĝ tworzy aplikacje lub gry mobilne na smartfony, tablety lub smartwatche
wyposaĝone w system Android. Tu róĝnorodnoĂÊ marek jest
olbrzymia ʊ od Samsunga, przez Sony, LG i NokiÚ, po Huawei,
HTC i wiele innych. Aplikacje na urzÈdzenia z systemem
Android uĝytkownicy pobierajÈ gïównie z mobilnego marketu
zwanego Google Play. Natomiast narzÚdziem dla developerów
do publikacji aplikacji w Google Play jest platforma Google
Play Developer Console. IstniejÈ równieĝ mniejsze, alternatywne
markety do sprzedaĝy aplikacji androidowych, takie jak Amazon
AppStore czy Samsung Apps. JeĂli uznasz, ĝe chcesz siÚ dogïÚbniej wdroĝyÊ w produkcjÚ i sprzedaĝ apek androidowych, nie
zaszkodzi, gdy wyguglujesz „alternatywne markety do Google
Play”, aby poszukaÊ informacji.
Poza tymi dwoma gïównymi graczami ʊ Apple’em i Google’em
ʊ mamy jeszcze Windowsa z jego urzÈdzeniami i aplikacjami.
Ze wzglÚdu jednak na jego znikomy udziaï w rynku i „niszowoĂÊ”
uĝytkowników oraz brak mojego zainteresowania tematem jako
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potencjaïowym pozwolÚ sobie nie zapeïniaÊ stron tej ksiÈĝki
mniej istotnÈ z mojego punktu widzenia treĂciÈ.
iOS i Android, App Store i Google Play ʊ mimo ĝe zdominowaïy rynek aplikacji mobilnych i przyciÈgnÚïy do siebie olbrzymie rzesze zarówno producentów, jak i uĝytkowników,
bardzo siÚ miÚdzy sobÈ róĝniÈ. PierwszÈ kwestiÈ sÈ zupeïnie
odmienne jÚzyki programowania wykorzystywane do tworzenia
aplikacji na iOS i Androida. W naszym przypadku aplikacje
przeznaczone do sprzedaĝy w App Store czy Google Play tworzone sÈ w wiÚkszoĂci natywnie. Korzystamy z pracy zupeïnie
innych programistów specjalizujÈcych siÚ w kodowaniu aplikacji
na danÈ platformÚ. KwestiÚ programowania moĝna próbowaÊ
sobie uproĂciÊ poprzez korzystanie z róĝnorodnych frameworków, które umoĝliwiajÈ stworzenie aplikacji na kilka platform
jednoczeĂnie. Ma to jednak zarówno swoje zalety, jak i wady.
ZaletÈ jest z pewnoĂciÈ to, ĝe stworzenie aplikacji na wiÚcej
niĝ jednÈ platformÚ jest w takiej opcji niejednokrotnie szybsze
i tañsze. WadÈ zaĂ jest mniejsza dostÚpnoĂÊ programistów specjalizujÈcych siÚ w pracy z frameworkami. Jest to szczególnie
odczuwalne, gdy chcemy zmodyfikowaÊ lub zaktualizowaÊ multiplatformowy produkt stworzony przez programistÚ, z którym
z jakichĂ powodów zakoñczyliĂmy wspóïpracÚ.
KolejnÈ róĝnicÈ jest liczba i róĝnorodnoĂÊ urzÈdzeñ, jakie
powinniĂmy mieÊ na uwadze, tworzÈc aplikacje na iOS czy Androida. UrzÈdzeñ z systemem iOS jest bardzo niewiele w porównaniu z liczbÈ urzÈdzeñ z Androidem. WiÈĝe siÚ to z tym, ĝe
tworzÈc aplikacje do App Store, mamy uïatwionÈ sprawÚ, jeĂli
chodzi o przetestowanie mobilnego produktu i zadbanie o to,
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aby dziaïaï poprawnie na kaĝdym urzÈdzeniu. W przypadku
aplikacji do Google Play musimy braÊ pod uwagÚ ryzyko, ĝe
na niektórych urzÈdzeniach nasz produkt moĝe nie do koñca
dziaïaÊ dokïadnie tak, jak byĂmy sobie tego ĝyczyli. Szczególnie
ĝe ich liczba jest na tyle duĝa, iĝ przetestowanie aplikacji na kaĝdym graniczy z cudem. Korzystanie z symulatorów, w których
testy przebiegajÈ poprawnie, równieĝ nie zawsze daje stuprocentowÈ gwarancjÚ, ĝe na urzÈdzeniu nie wystÈpiÈ jakieĂ bïÚdy.
Róĝnice dotyczÈ równieĝ kont developerskich, zasad sprzedaĝy aplikacji czy teĝ funkcjonowania platform do dystrybucji
aplikacji. W przypadku Apple’a za zaïoĝenie konta developerskiego w iTunes Connect musimy zapïaciÊ 99 dolarów, opïatÚ
tÚ wnosimy corocznie w celu utrzymania waĝnoĂci konta.
W przypadku Google’a zaïoĝenie konta developerskiego wiÈĝe siÚ wyïÈcznie z jednorazowÈ opïatÈ w wysokoĂci 25 dolarów.
W zupeïnie odmienny sposób rozliczamy siÚ takĝe z Apple’em
i Google’em za sprzedaĝ aplikacji w ich marketach. Apple
peïni funkcjÚ sprzedawcy aplikacji, Google zaĂ pozostaje jedynie
poĂrednikiem w sprzedaĝy miÚdzy developerem a uĝytkownikiem.
Rzutuje to na kwestie rozliczeñ ksiÚgowych. WprowadzajÈc
aplikacjÚ do sprzedaĝy w App Store, przechodzimy teĝ skomplikowany proces weryfikacji jej jakoĂci przez recenzentów
Apple’a, którzy nasz mobilny produkt mogÈ zaakceptowaÊ lub
odrzuciÊ. Od momentu wrzucenia apki do marketu do momentu
jej fizycznej dostÚpnoĂci dla uĝytkowników upïywa zwykle kilka
dób. W przypadku Google Play proces akceptacji wydaje siÚ zaĂ
duĝo ïagodniejszy i jest zdecydowanie szybszy, ogranicza siÚ
bowiem zaledwie do kilku godzin. Apple daje nam równieĝ
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zdecydowanie mniejszÈ moĝliwoĂÊ ingerowania w aplikacjÚ po
jej publikacji niĝ Google Play. Zmiana tytuïu, sïów kluczowych
czy chociaĝby kategorii wymaga w przypadku Apple’a przygotowania nowej wersji aplikacji, która ponownie podlega sprawdzeniu przez recenzentów. W przypadku Google Play modyfikacje takie moĝemy wprowadziÊ w dowolnym momencie,
a zmiany udostÚpniane sÈ w ciÈgu kilku godzin. App Store
i Google Play istotnie róĝniÈ siÚ miÚdzy sobÈ takĝe w kwestii
przygotowania materiaïów promocyjnych. Róĝnice obejmujÈ zarówno ikonÚ i screeny, jak i dïugoĂÊ tytuïu czy opisu aplikacji
oraz kwestiÚ liczby sïów kluczowych i miejsc ich umieszczania.
Bardzo istotnÈ róĝnicÈ miÚdzy obiema platformami jest teĝ
profil ich uĝytkowników. W ksiÈĝce Piotra Stalewskiego pod
tytuïem Jak zarabiaÊ na aplikacjach i grach mobilnych moĝemy
przeczytaÊ, ĝe uĝytkownicy App Store sÈ przyzwyczajeni do
kupowania i chÚtnie pïacÈ za produkty1. Trudno siÚ z tym nie
zgodziÊ, choÊ na przestrzeni lat obserwujÚ, ĝe chÚci zakupowe
uĝytkowników iOS coraz bardziej malejÈ i równieĝ oni coraz
chÚtniej siÚgajÈ po bezpïatne aplikacje. W porównaniu jednak
z uĝytkownikami Androida, którzy bardzo niechÚtnie wydajÈ
pieniÈdze, ci pierwsi nadal pozostawiajÈ w markecie istotnie
wiÚcej. Warto mieÊ to na uwadze, przygotowujÈc politykÚ cenowÈ. Poza ïatwoĂciÈ czy teĝ trudnoĂciÈ w wydawaniu pieniÚdzy róĝnice miÚdzy uĝytkownikami dotyczÈ takĝe ich zachowañ. Uĝytkownicy iOS, mimo ĝe wiÚcej pïacÈ, zdecydowanie
1

Piotr Stalewski, Jak zarabiaÊ na aplikacjach i grach mobilnych, Helion,
Gliwice 2013, s. 40.
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rzadziej sami z siebie pozostawiajÈ recenzje produktom, z których korzystajÈ. Tak jest przynajmniej w Ărodowisku, w które
my celujemy. CzÚsto ïatwiej przychodzi im pozostawienie negatywnego komentarza niĝ pozytywnego albo napisanie e-maila
z reklamacjÈ. Uĝytkownicy Androida sÈ zaĂ moim zdaniem
duĝo bardziej wylewni i chÚtniej dzielÈ siÚ z innymi opiniÈ na
temat uĝytkowanego produktu mobilnego. atwiej tu równieĝ
o pozytywne opinie w przypadku dobrej jakoĂci aplikacji.
A wiÚc aplikacje na iOS czy na Androida? Od czego zaczÈÊ?
Chad Mureta twierdzi, ĝe najïatwiejszÈ drogÈ do zarobienia pieniÚdzy w branĝy aplikacji jest skoncentrowanie siÚ na aplikacjach na
platformÚ Apple’a, poniewaĝ dominuje ona na rynku, a tworzenie aplikacji na jego urzÈdzenia jest najprostsze2. Faktycznie, jeĂli pomyĂlimy o olbrzymiej liczbie i róĝnorodnoĂci urzÈdzeñ z systemem
Android, do których powinniĂmy dostosowaÊ naszÈ aplikacjÚ,
sïowa Chada Murety znajdujÈ uzasadnienie. Z mojego punktu
widzenia wszystko zaleĝy jednak od sytuacji, w jakiej siÚ znajdujemy. Jeĝeli jesteĂ totalnie zielony, bÚdzie Ci najprawdopodobniej ïatwiej zaczÈÊ od systemu iOS. My obraliĂmy taki kierunek. Jeĝeli jednak znasz siÚ na programowaniu na Androida
lub masz w swoim otoczeniu takÈ osobÚ, byïbyĂ gïupcem,
gdybyĂ nie zaczÈï od sprzedaĝy aplikacji w Google Play. OsobiĂcie znam zarówno developerów, którzy zaczynali od systemu iOS
i wyszli na Androida, jak i takich, którzy startowali z aplikacjami
na Androida i rozszerzyli swoje portfolio o aplikacje na iOS. Nie
2

Chad Mureta, Imperium aplikacji. Niech technologia pracuje na Twój
sukces, Helion, Gliwice 2013, s. 31.
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brakuje teĝ producentów, którzy starajÈ siÚ równoczeĂnie tworzyÊ aplikacje na obie platformy. Zarówno w jednym, jak i drugim markecie da siÚ bowiem zarabiaÊ pieniÈdze. Najwaĝniejsze to przeanalizowaÊ mocne i sïabe strony kaĝdej z platform
dokïadnie w odniesieniu do naszego indywidualnego przypadku i wybraÊ tÚ, która na poczÈtek bÚdzie prostsza do zgïÚbienia.
W miarÚ zaĂ zdobywania doĂwiadczenia i pïynnoĂci na jednej
z platform warto rozpoczÈÊ zagïÚbianie siÚ w kolejnÈ, aby nie
stanÈÊ w miejscu.

Rynek w liczbach
Na kolejnych stronach zamierzam przedstawiÊ Ci istotne z mojego punktu widzenia dane i informacje, które powinny interesowaÊ kaĝdego, w szczególnoĂci poczÈtkujÈcego developera. MówiÈ one bowiem bardzo wiele na temat rynku. JeĂli brakuje Ci
jakichĂ informacji lub chciaïbyĂ bardziej szczegóïowo zagïÚbiÊ siÚ
w najnowsze statystyki, zachÚcam po raz kolejny do przeszukiwania internetu. Sporo wartoĂciowych informacji znajdziesz miÚdzy innymi w takich serwisach jak Statista, PocketGamer.biz,
App Annie, comScore, Sensor Tower.
Zacznijmy od tego, jak siÚ aktualnie miewa korzystanie z urzÈdzeñ mobilnych i aplikacji. Do tego celu posïuĝÚ siÚ danymi zebranymi i opublikowanymi przez comScore3. Dane dotyczÈ Wielkiej Brytanii i uĝytkowników w wieku powyĝej 18. roku ĝycia.
3

comScore, How mobile apps are distorting time, http://www.comscore.com/
Insights/Data-Mine/How-mobile-apps-are-distorting-time
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Wielka Brytania jest jednym z wiodÈcych cyfrowo krajów, w których rynek jest mocno nasycony, da nam wiÚc ona dobry obraz
tego, czego moĝemy spodziewaÊ siÚ w krajach rozwiniÚtych.
Na podstawie poniĝszego wykresu moĝna wyraěnie zaobserwowaÊ, ĝe dominujÈce jeszcze kilka lat temu komputery ustÈpiïy sporÈ czÚĂÊ miejsca urzÈdzeniom mobilnym (rysunek 3.1).
Trend ten z pewnoĂciÈ bÚdzie siÚ pogïÚbiaï. Dodatkowo, jeĂli
chodzi o korzystanie z urzÈdzeñ mobilnych, ich uĝytkownicy
zdecydowanie wiÚcej swojego czasu poĂwiÚcajÈ grom i aplikacjom niĝ internetowi.

Rysunek 3.1. Czas spúdzony z mediami cyfrowymi, Wielka Brytania,
uľytkownicy powyľej 18. roku ľycia, na podstawie danych z comScore

Przyjrzyjmy siÚ teraz temu, co siÚ dzieje w krajach dobrze
rozwiniÚtych, jeĝeli chodzi o iloĂÊ ĂciÈganych aplikacji czy gier
mobilnych (rysunek 3.2). W przykïadowym miesiÈcu wrzeĂniu 2016 roku nieco ponad poïowa uĝytkowników nie pobraïa
na swoje urzÈdzenie mobilne ĝadnej gry ani aplikacji. WĂród
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uĝytkowników, którzy wzbogacili swoje urzÈdzenia o nowe programy, dominowaïy osoby pobierajÈce jednÈ lub dwie aplikacje.
Tylko bardzo niewielki odsetek uĝytkowników ʊ niespeïna
8% ʊ mógï pochwaliÊ siÚ zasileniem swoich urzÈdzeñ mobilnych o wiÚcej niĝ piÚÊ gier/aplikacji w tym jednym miesiÈcu.

Rysunek 3.2. Liczba pobranych aplikacji, Wielka Brytania, wrzesieē 2016,
uľytkownicy powyľej 18. roku ľycia, na podstawie danych z comScore

Moje wnioski? Nawet w krajach wysoko rozwiniÚtych jest
jeszcze miejsce na wzrost rynku aplikacji mobilnych. UrzÈdzenia przenoĂne bÚdÈ nadal odbieraïy uĝytkowników komputerom stacjonarnym, a co za tym idzie, rynek aplikacji mobilnych
bÚdzie siÚ dalej rozwijaï. To dobre wieĂci dla wszystkich aktualnych i przyszïych developerów. TrudnoĂci moĝemy mieÊ
jednak z wygenerowaniem pobrañ i przychodów na wyglÈdajÈcych bardzo kuszÈco, rozwiniÚtych rynkach. Bariera wejĂcia jest
tu bowiem dosyÊ wysoka — rynek jest bardzo konkurencyjny
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i zdominowany przez duĝych graczy, uĝytkownicy zaĂ nie sÈ juĝ
tak bardzo zafascynowani pobieraniem nowych aplikacji. Odbywa siÚ wiÚc tu walka o pozyskanie i zatrzymanie uĝytkowników, którÈ ʊ nie oszukujmy siÚ — bÚdÈ wygrywali giganci.
PowinieneĂ siÚ wiÚc liczyÊ z tym, ĝe bogate, rozwiniÚte rynki,
które wydajÈ siÚ bardzo kuszÈce, wcale nie muszÈ byÊ ïatwym
kÈskiem dla Twojego biznesu. Niewykluczone, ĝe mniejsze,
wschodzÈce rynki mogÈ wygenerowaÊ Ci wiÚksze pobrania
i przychody. UwzglÚdnij to w swojej strategii i nie ograniczaj
siÚ wyïÈcznie do najbardziej rozwiniÚtych rynków.
Zobaczmy teraz, jak majÈ siÚ wzglÚdem siebie róĝne platformy, jeĂli chodzi o kwestiÚ liczby dostÚpnych na nie aplikacji.
Dane przedstawione na kolejnym wykresie pochodzÈ ze Statista4
i dotyczÈ czerwca 2016 roku (rysunek 3.3). OczywiĂcie w momencie, gdy czytasz tÚ ksiÈĝkÚ, dane sÈ juĝ przestarzaïe. Nawet
w chwili, kiedy ja piszÚ tÚ ksiÈĝkÚ, aplikacji jest juĝ znacznie
wiÚcej, przybywa ich bowiem w zatrwaĝajÈcej iloĂci kaĝdego
dnia. SÈ to jednak jedyne, których siÚ doszperaïam, dane zestawiajÈce liczbÚ aplikacji w róĝnych marketach w tym samym
czasie. Chciaïabym, abyĂ zdawaï sobie sprawÚ z tego, ĝe zdobycie
najĂwieĝszych danych nie jest ïatwe, gdyĝ markety nie udostÚpniajÈ takich informacji, a informacje zamieszczone w róĝnych statystycznych ěródïach potrafiÈ siÚ miÚdzy sobÈ róĝniÊ.

4

Statista, Statistics and facts about App Stores, https://www.statista.com/
topics/1729/app-stores/
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Rysunek 3.3. Liczba aplikacji dostúpnych w marketach mobilnych,
czerwiec 2016, na podstawie danych ze Statista

Zaleĝaïo mi na takim zestawieniu, poniewaĝ chciaïabym pokazaÊ Ci jednÈ, bardzo istotnÈ rzecz. ZwróÊ uwagÚ, ĝe dwaj
gïówni gracze — Apple i Google ʊ idÈ praktycznie ïeb w ïeb,
odnotowujÈc w czerwcu 2016 roku odpowiednio 2 miliony dostÚpnych aplikacji w App Store i 2,2 miliona aplikacji w Google
Play. Windows, o którym wczeĂniej wspominaïam, pozostaje daleko w tyle z 669 tysiÈcami aplikacji w swoim markecie — myĂlÚ, ĝe daje to dobry obraz, dlaczego siÚ nim nie zainteresowaïam.
App Store i Google Play trzymajÈ siÚ prÚĝnie od wielu lat,
a aplikacji stale w nich przybywa. Sam App Store na przestrzeni
1 roku, od czerwca 2015 do czerwca 2016, odnotowaï wzrost
liczby aplikacji o 500 tysiÚcy. To bardzo duĝy skok w porównaniu z poprzednimi latami, gdzie liczba aplikacji zwiÚkszaïa
siÚ Ărednio o 100 tysiÚcy rocznie. Jak moĝna zauwaĝyÊ, na zarabianiu w App Store i Google Play skupia siÚ zdecydowana wiÚkszoĂÊ developerów, co w mojej interpretacji oznacza, ĝe wïaĂnie
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tu sÈ pieniÈdze. OczywiĂcie nie jest powiedziane, ĝe nie mógïbyĂ
zarobiÊ na aplikacjach na Windows, moĝe jest tu nisza, którÈ
mógïbyĂ odkryÊ. OsobiĂcie nie naleĝÚ jednak do ryzykantów
i uwaĝam, ĝe w pewnych sytuacjach powinno siÚ podÈĝaÊ za
tïumem, a zgïÚbianie mniej znanych platform i marketów pozostawiÊ ewentualnie na póěniej.
Wnikniemy teraz gïÚbiej w jeden z marketów, a dokïadnie
w App Store, aby zobaczyÊ, jak wyglÈda on od Ărodka. Pokazanie Ci App Store od podszewki wybraïam z dwóch powodów. Po pierwsze, jest on miejscem lepiej mi znanym, gdyĝ tu
w najwiÚkszym stopniu koncentruje siÚ aktualnie nasz biznes.
Po drugie, chciaïabym przedstawiÊ Ci bardzo istotne, szczegóïowe dane, które akurat dla tego marketu byïam w stanie
wygrzebaÊ. Z pomocÈ przyszedï mi PocketGamer.biz5. BiorÈc
jednak pod uwagÚ to, ĝe App Store i Google Play idÈ praktycznie ïeb w ïeb, zakïadam, iĝ zbliĝone do niĝej omówionych zjawiska majÈ równieĝ miejsce w androidowym markecie.
PamiÚtasz, jak wspomniaïam, ĝe kaĝdego dnia przybywa aplikacji w zatrwaĝajÈcym tempie? Co powiesz na liczbÚ 2624? Duĝo
czy maïo? Co powiesz, gdy dodam, ĝe to Ărednia liczba aplikacji wrzucanych do App Store kaĝdego dnia w listopadzie 2016
roku? 2624 aplikacje dziennie. Daje to 109 aplikacji na godzinÚ i prawie 2 aplikacje na minutÚ. Dostrzegasz to? Co minutÚ w App Store pojawiajÈ siÚ Ărednio 2 nowe aplikacje. Co
minutÚ. Dwóch potencjalnych nowych konkurentów w czasie,
5

PocketGamer.biz, App Store Metrics, http://www.pocketgamer.biz/
metrics/app-store/
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