
G DATA INTERNET 
SECURITY 2016 
Cena: 149,95 zł 
(dla 1 komputera, 1 rok)

AVG 
ANTIVIRUS FREE 
Cena: darmowy 
(dla 1 komputera, na stałe)

AVIRA INTERNET 
SECURITY 2016 
Cena: 150 zł 
(dla 1 komputera, 1 rok)

MCAFEE INTERNET 
SECURITY 
Cena: 189 zł
(nieograniczona liczba komputerów, 1 rok)

AVG INTERNET  
SECURITY 2016 
Cena: 171,99 zł 
(dla 1 komputera, 1 rok)

AVAST INTERNET 
SECURITY 2016 
Cena: 179 zł 
(dla 1 komputera, 1 rok)

AVAST 
FREE ANTIVIRUS
Cena: darmowy 
(dla 1 komputera, na stałe)

MICROSOFT 
WINDOWS DEFENDER
Cena: darmowy 
(dla 1 komputera, na stałe)

AVIRA 
FREE 
Cena: darmowy 
(dla 1 komputera, na stałe)

PODSUMOWANIE WYNIKÓW TESTU Obsługiwane systemy operacyjne: 
Windows XP / 7 / 8 / 10

Obsługiwane systemy operacyjne: 
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Obsługiwane systemy operacyjne: 
Windows 7 / 8 / 10

Obsługiwane systemy operacyjne: 
Windows 7 / 8 / 10

Obsługiwane systemy operacyjne: 
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Obsługiwane systemy operacyjne: 
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Obsługiwane systemy operacyjne: 
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Obsługiwane systemy operacyjne: 
Windows 10

Obsługiwane systemy operacyjne: 
Windows XP / 7 / 8 / 10

Jak dobrze działa ogólna ochrona przed szkodnikami? 70% Solidna ochrona przed 
wszystkimi zagrożeniami

4,83 Przeciętna skuteczność 
ochrony

4,31 Solidna skuteczność ochrony 4,64 Przeciętna skuteczność 
ochrony

4,33 Dobry przy znanych szkodnikach, 
mierny przy nieznanych

4,32 Mierna ochrona przed aktualnymi 
szkodnikami

3,55 Mierna ochrona przed aktualnymi 
szkodnikami

3,51 Dobry przy znanych szkodnikach, 
mierny przy nieznanych

2,89 Dobry przy znanych szkodnikach, 
mierny przy nieznanych

4,62

Jak program chroni przed zagrożeniami w portalach 
społecznościowych i bankowości online?

5% Bezbłędna ochrona 
w bankowości i Facebooku

6,00 Bezbłędna ochrona w Facebooku, 
słabe punkty w bankowości

4,76 Bezbłędna ochrona w Facebooku, 
poważne słabe punkty w bankowości

3,60 Bezbłędna ochrona 
w bankowości i Facebooku

6,00 Bezbłędna ochrona w Facebooku, 
trochę słaba ochrona w bankowości

4,76 Bezbłędna ochrona w Facebooku, 
bardzo dobra ochrona w bankowości

5,80 Bezbłędna ochrona w Facebooku, 
bardzo dobra ochrona w bankowości

5,80 Mierna ochrona w Facebooku, 
bardzo dobra ochrona w bankowości

4,40 Bezbłędna ochrona w Facebooku, 
mierna ochrona w bankowości

3,60

Jak dobrze program chroni przed atakami z sieci? 5% Trochę słaba ochrona przed 
atakami z obcych komputerów

3,85 Trochę słaba ochrona przed 
atakami przez obce pecety

3,92 Trochę słaba ochrona przed 
atakami przez obce pecety

3,92 Trochę słaba ochrona przed atakami 
zdalnymi i kontrola programów

3,58 Słaba ochrona przed atakami przez 
obce pecety

3,92 Słaba kontrola przed atakami zdalnymi, 
brak możliwości regulacji stref sieciowych 

3,52 Słaba ochrona przed atakami przez 
obce pecety

3,92 Słaba ochrona przed atakami 
zdalnymi

4,17 Słaba ochrona przed atakami 
zdalnymi

3,92

Czy program spowalnia pracę komputera? 10% Odczuwalnie przy zarządzaniu 
danymi, trochę przy 
uruchamianiu i w przeglądarce

4,13 Trochę przy uruchamianiu 
i zarządzaniu danymi

4,63 Odczuwalnie przy zarządzaniu 
danymi i uruchamianiu

4,55 Odczuwalnie przy zarządzaniu 
danymi i uruchamianiu

4,58 Wolniej przy surfowaniu 
i zarządzaniu danymi

3,93 Trochę przy zarządzaniu danymi 4,78 Trochę przy zarządzaniu danymi, 
poza tym prawie nie

5,09 Odczuwalnie przy zarządzaniu 
danymi, poza tym prawie nie

5,03 Trochę przy uruchamianiu, odczuwalnie przy 
zarządzaniu danymi

4,83

Jak łatwa jest obsługa? / Jak dobre są ogólne  
warunki umów?

10% Trochę uciążliwa, słabe funkcje 
pomocy / zadowalające

3,78 Dobre funkcje pomocy, uciążliwa obsługa / 
wady w ogólnych warunkach umów

3,86 Słabe funkcje pomocy, uciążliwa 
obsługa, wadliwe ogólne warunki umów

3,64 Słabe funkcje pomocy, uciążliwa 
obsługa, wadliwe ogólne warunki umów

3,47 Trochę uciążliwa / wadliwe ogólne 
warunki umów

4,14 Trochę uciążliwa / dobre ogólne warunki umów, 
zadowalająca ochrona danych

3,91 Trochę uciążliwa / poważne wady 
w ogólnych warunkach umów

3,52 Uciążliwa / zadowalające ogólne warunki 
umów, wadliwa ochrona danych

3,58 Uciążliwa / zadowalające ogólne 
warunki umów

3,67

Punkty dodatnie i ujemne ukryta opcja wyłączenia automa - 
tycznego odnawiania licencji

-0,15 zakup możliwy tylko z opcją automa- 
tycznego odnawiania licencji

-0,20 zakup produktu możliwy tylko 
w subskrypcji

-0,20 straszące komunikaty mają nakłonić 
do zakupu wersji Pro

-2,00

 JAKOŚĆ 100% bardzo dobra 4,67 dobra 4,30 dobra 4,30 dobra 4,12 dobra 4,07 dobra 3,82 dobra 3,81 dostateczna 3,31 mierna 2,46
SZCZEGÓŁY TESTU
Jak dobrze działa ogólna ochrona przed szkodnikami? 70% 4,83 4,31 4,64 4,33 4,32 3,55 3,51 2,89 4,62
Ryzyko przy próbie infekcji przez aktualnie dominujące szkodniki 
(7179 sztuk / liczba zainfekowanych testowych pecetów)

35% niskie (0,04% / 3 infekcje) 5,44 niskie (0,07% / 5 infekcji) 5,07 niskie (0,06% / 4 infekcje) 5,26 niskie (0,06% / 4 infekcje) 5,26 niskie (0,07% / 5 infekcji) 5,07 bardzo wysokie (0,26% /  
19 infekcji)

2,47 bardzo wysokie (0,26% /  
19 infekcji)

2,47 wysokie (0,20% / 14 infekcji) 3,40 niskie (0,06% / 4 infekcje) 5,26

Skuteczność rozpoznawania przy skanowaniu bez łączności 
z internetem (7179 sztuk)

2% bardzo wysoka (99,99%) 5,81 bardzo niska (99,65%) 2,00 bardzo niska (97,28%) 2,00 bardzo niska (45,77%) 2,00 bardzo niska (99,65%) 2,00 niska (99,75%) 2,66 niska (99,75%) 2,66 bardzo niska (99,74%) 2,47 bardzo niska (97,28%) 2,00

Test praktyczny: ochrona przed zainfekowanymi stronami internetowymi, 
pobraniami, e-mailami i nośnikami USB (538 elementów testowych)

11% trochę słaba (97,66% 
udaremniono)

4,13 trochę słaba (98,05% 
udaremniono)

4,44 bardzo dobra (100,00% 
udaremniono)

6,00 słaba (96,48% udaremniono) 3,19 trochę słaba (98,05% udaremniono) 4,44 bardzo dobra (99,61% 
udaremniono)

5,69 bardzo dobra (99,61% 
udaremniono)

5,69 bardzo słaba (94,92% udaremniono) 2,00 bardzo dobra (100,00% 
udaremniono)

6,00

Ryzyko infekcji przy dotychczas nieznanych szkodnikach (54 elementy testowe) 3,5% trochę wysokie (5,72%) 3,71 bardzo wysokie (15,62%) 2,00 bardzo wysokie (9,51%) 2,20 niskie (2,73%) 4,91 bardzo wysokie (15,50%) 2,00 trochę wysokie (3,79%) 4,48 trochę wysokie (3,77%) 4,49 bardzo wysokie (15,14%) 2,00 bardzo wysokie (9,23%) 2,31
Ochrona przed starszymi szkodnikami (wykryto i usunięto 148 410 sztuk) 2% bardzo dobra (99,79%) 5,75 dobra (99,14%) 5,03 dobra (98,95%) 4,77 dobra (99,52%) 5,44 dobra (99,14%) 5,04 trochę słaba (98,55%) 4,29 trochę słaba (98,55%) 4,29 bardzo słaba (96,34%) 2,37 dobra (98,95%) 4,77
Oczyszczanie zainfekowanych i zablokowanych przez szkodniki komputerów 
za pomocą nośnika ratunkowego (10 zainfekowanych systemów)

5% słabe 3,20 bardzo słabe 2,00 bardzo słabe 2,00 niemożliwe 1,00 bardzo słabe 2,00 trochę słabe 3,90 trochę słabe 3,90 niemożliwe 1,00 bardzo słabe 2,00

Zagrożenie dla innych przez przesłanie nieodnalezionych szkodników (7197 sztuk) 2,5% bardzo niskie (0,11%) 5,89 bardzo niskie (0,35%) 5,65 wysokie (3,33%) 2,67 bardzo niskie (0,07%) 5,93 bardzo niskie (0,35%) 5,65 niskie (1,31%) 4,69 niskie (1,31%) 4,69 niskie (1,42%) 4,58 wysokie (3,33%) 2,67
Drogi przenikania blokowane przez program bezpośrednio (10 testów) 1% trochę mało 4,34 trochę mało 3,50 dużo 5,16 trochę mało 4,34 trochę mało 3,50 bardzo dużo 6,00 bardzo dużo 6,00 dużo 5,16 dużo 5,16
Przydatność programu do współpracy z pamięciami online Dropbox / Onedrive 1% tak / tak 6,00 mocno ograniczona / mocno ograniczona 2,00 tak / tak 6,00 tak / nie 3,50 mocno ograniczona / mocno ograniczona 2,00 nie /tak 3,50 nie / tak 3,50 tak / ograniczona 4,75 tak / tak 6,00
Fałszywe alarmy przy odwiedzaniu zainfekowanych stron 
internetowych (700 elementów testowych)

1% 1 5,64 0 6,00 2 5,29 2 5,29 0 6,00 1 5,64 1 5,64 31 2,00 2 5,29

Możliwość utworzenia nośnika ratunkowego do awaryjnego 
uruchamiania / zakres funkcji / obsługa

1% tak / szeroki / bardzo łatwa 5,50 tak / bardzo szeroki / bardzo 
uciążliwa

4,80 tak / szeroki / trochę 
uciążliwa

5,05 nie / – / – 1,00 tak / bardzo szeroki / bardzo 
uciążliwa

4,80 tak / trochę ograniczony / bardzo 
uciążliwa

3,80 tak / trochę ograniczony / bardzo 
uciążliwa

3,80 nie / – / – 1,00 tak / szeroki / trochę uciążliwa 5,05

Samoobrona programu (7 testów) 1% bardzo dobra 4,99 bardzo dobra 5,91 bardzo dobra 5,93 bardzo dobra 6,00 bardzo dobra 5,94 bardzo dobra 5,86 bardzo dobra 5,73 bardzo dobra 6,00 bardzo dobra 5,84
Jakie inne wyposażenie ochronne zawiera program? Filtr antyspamowy 
poczty / ochrona rodzicielska / bezpieczne środowisko / bezpieczna 
klawiatura / skanowanie słabych punktów / zabezpieczenie przed 
kradzieżą / sprawdzanie dostępności aktualizacji (i 9 innych)

4% tak / tak / nie / nie / nie /  
nie / nie

2,31 nie / nie / nie / nie / nie /  
nie / nie

2,00 nie / nie / nie / nie / nie / 
możliwość doinstalowania 
z poziomu programu / tak

2,40 tak / tak / nie / nie / nie /  
nie / tak

3,02 tak / nie / nie / nie / nie / nie / nie 2,19 tak / nie / tak / nie / tylko wtyczki 
przeglądarki, hasła przeglądarki / 
nie / tak

3,43 tak / nie / nie / nie / tylko wtyczki 
przeglądarki, hasła przeglądarki / 
nie / tak

2,83 nie / nie / nie / nie / nie / nie / 
tylko dla produktów Microsoft

2,26 nie / nie / nie / nie / nie / nie / nie 2,00

Jak program chroni przed zagrożeniami w portalach  
społecznościowych i bankowości online?

5% 6,00 4,76 3,60 6,00 4,76 5,80 5,80 4,40 3,60

Ochrona przed zagrożeniami na Facebooku (5 testów w realnym świecie) 2% celująca 6,00 celująca 6,00 celująca 6,00 celująca 6,00 celująca 6,00 celująca 6,00 celująca 6,00 mierna 2,00 celująca 6,00
Ochrona przed zagrożeniami w bankowości online (290 wariantów) 3% celująca 6,00 dobra 3,93 mierna 2,00 celująca 6,00 dobra 3,93 celująca 5,66 celująca 5,66 celująca 6,00 mierna 2,00
Jak dobrze program chroni przed atakami z sieci? 5% 3,85 3,92 3,92 3,58 3,92 3,52 3,92 4,17 3,92
Ochrona przed atakami z innych komputerów (48 910 testów) 2% ograniczona 3,12 ograniczona 3,31 ograniczona 3,31 trochę ograniczona 3,69 ograniczona 3,31 ograniczona 2,92 ograniczona 3,31 ograniczona 3,31 ograniczona 3,31
Reguły dla dostępu programów do internetu (8 punktów testowych) 2% obszerne 4,75 obszerne 4,75 obszerne 4,75 ograniczone 3,50 obszerne 4,75 obszerne 4,75 obszerne 4,75 obszerne 4,75 obszerne 4,75
Ochrona Wi-Fi: ostrzeganie przed brakiem szyfrowania / szyfrowaniem WEP 0,5% nie / nie 1,00 nie / nie 1,00 nie / nie 1,00 nie / nie 1,00 nie / nie 1,00 nie / nie 1,00 nie / nie 1,00 tak / nie 3,50 nie / nie 1,00
Bezpieczeństwo sieci lokalnej 0,5% możliwość regulacji stref 

i pecetów indywidualnie
6,00 możliwość regulacji stref 

i pecetów indywidualnie
6,00 możliwość regulacji stref 

i pecetów indywidualnie
6,00 możliwość regulacji stref 

i pecetów indywidualnie
6,00 możliwość regulacji stref i pecetów 

indywidualnie
6,00 możliwość regulacji pecetów 

indywidualnie
3,50 możliwość regulacji stref i pecetów 

indywidualnie
6,00 możliwość regulacji stref i pecetów 

indywidualnie
6,00 możliwość regulacji stref i pecetów 

indywidualnie
6,00

Czy program spowalnia pracę komputera? 10% 4,13 4,63 4,55 4,58 3,93 4,78 5,09 5,03 4,83
Uruchomienie / wyświetlanie stron internetowych / zarządzanie 
plikami / aplikacje biurowe / programy multimedialne  
(19 testów; dodatkowy czas trwania w procentach)

10% 52,2% / 22% / 137,7% /  
0% / 0,4%

4,13 20,4% / 13,4% / 45,8% /  
0% / 0,1%

4,63 37% / 9,8% / 99,5% /  
0% / 0,2%

4,55 52,4% / 6,1% / 94,7% /  
0,2% / 0%

4,58 18,7% / 39% / 44,8% / 0% / 0% 3,93 12,1% / 14,6% / 38,5% / 0% / 0% 4,78 2% / 9,8% / 31,9% / 0,2% / 0,7% 5,09 0,6% / 0% / 133,4% / 0,9% / 0,2% 5,03 31,4% / 1,2% / 95,5% / 0% / 0% 4,83

Jak łatwa jest obsługa? / Jak dobre są ogólne warunki umów? 10% 3,78 3,86 3,64 3,47 4,14 3,91 3,52 3,58 3,67
Praca z podręcznikiem użytkownika i pomocą 2% niepraktyczna 2,87 praktyczna 4,87 trochę niepraktyczna 4,37 niepraktyczna 3,12 praktyczna 4,87 niepraktyczna 3,12 niepraktyczna 3,37 niepraktyczna 3,12 trochę niepraktyczna 4,37
Obsługa (subiektywne zdanie testujących) 4% trochę uciążliwa 3,87 uciążliwa 3,33 uciążliwa 3,27 uciążliwa 3,17 uciążliwa 3,50 trochę uciążliwa 3,73 trochę uciążliwa 3,73 uciążliwa 3,50 uciążliwa 3,27
Komunikaty ostrzegawcze: jakość / częstotliwość 3% słabe / bardzo rzadko 4,02 trochę słabe / bardzo rzadko 4,17 słabe / bardzo rzadko 3,64 trochę słabe / bardzo rzadko 4,39 dobre / bardzo rzadko 4,87 trochę słabe / bardzo rzadko 4,48 słabe / bardzo rzadko 3,84 trochę słabe / bardzo rzadko 4,13 słabe / bardzo rzadko 3,64
Ogólne warunki umowy i licencja / deklaracja ochrony danych 1% zadowalające / zadowalająca 4,50 mierne / dostateczna 3,00 dostateczne / zadowalająca 3,67 mierne / dostateczna 2,67 mierne / dostateczna 3,00 dobre / zadowalająca 4,50 mierne / mierna 2,00 zadowalające / mierna 3,17 zadowalające / zadowalająca 4,00

4/2016

KASPERSKY 
INTERNET SECURITY 2016 
Cena: 139 zł 
(dla 1 komputera, 1 rok)

ESET SMART 
SECURITY 9 
Cena: 170,97 zł 
(dla 1 komputera, 1 rok)

BITDEFENDER 
INTERNET SECURITY 2016 
Cena: 121,77 zł 
(dla 1 komputera, 1 rok)

NORTON SECURITY 
(STANDARD/DELUXE) 
Cena: 159,99 zł
(dla 1 komputera, 1 rok)

PODSUMOWANIE WYNIKÓW TESTU Obsługiwane systemy operacyjne: 
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Obsługiwane systemy operacyjne: 
Windows XP / 7 / 8 / 10

Obsługiwane systemy operacyjne: 
Windows 7 / 8 / 10

Obsługiwane systemy operacyjne: 
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Jak dobrze działa ogólna ochrona przed szkodnikami? 70% Najlepsza skuteczność ochrony 
w teście

5,28 Doskonała ochrona przed 
aktualnymi zagrożeniami

5,07 Solidna ochrona przed 
wszystkimi zagrożeniami

5,21 Solidna ochrona przed 
wszystkimi zagrożeniami

4,99

Jak program chroni przed zagrożeniami w portalach 
społecznościowych i bankowości online?

5% Bezbłędna ochrona w Face- 
booku, dobra w bankowości

5,38 Bezbłędna ochrona 
w bankowości i Facebooku

6,00 Bezbłędna ochrona 
w bankowości i Facebooku

6,00 Bardzo dobra ochrona 
w bankowości i Facebooku

5,80

Jak dobrze program chroni przed atakami z sieci? 5% Trochę słaba ochrona przed 
atakami zdalnymi, bardzo 
dobra kontrola programów

4,73 Trochę słaba ochrona przed 
atakami z obcych 
komputerów

4,38 Dobra ochrona przed atakami 
zdalnymi, trochę słaba 
kontrola programów

4,04 Trochę słaba ochrona przed 
atakami zdalnymi, bardzo 
dobra kontrola programów

4,58

Czy program spowalnia pracę komputera? 10% Odczuwalnie przy zarządzaniu 
danymi

4,73 Trochę spowalnia przy 
zarządzaniu danymi

5,18 Odczuwalnie przy zarządzaniu 
danymi, trochę przy uruchamianiu 
i w przeglądarce

3,91 Prawie nieodczuwalnie 5,55

Jak łatwa jest obsługa? / Jak dobre są ogólne  
warunki umów?

10% Trochę uciążliwa / 
zadowalające

4,32 Trochę uciążliwa / 
zadowalające

4,51 Trochę uciążliwa, słabe funkcje 
pomocy / zadowalające

3,73 Słabe funkcje pomocy, prosta obsługa / 
wadliwe ogólne warunki umów

4,28

Punkty dodatnie i ujemne zakup produktu możliwy tylko 
w subskrypcji 

-0,20

 JAKOŚĆ 100% bardzo dobra 5,11 bardzo dobra 5,04 bardzo dobra 4,91 bardzo dobra 4,80
SZCZEGÓŁY TESTU
Jak dobrze działa ogólna ochrona przed szkodnikami? 70% 5,28 5,07 5,21 4,99
Ryzyko przy próbie infekcji przez aktualnie dominujące szkodniki 
(7179 sztuk / liczba zainfekowanych testowych pecetów)

35% bardzo niskie (0,03% /  
2 infekcje)

5,63 bardzo niskie (0,00% /  
0 infekcji)

6,00 niskie (0,04% / 3 infekcje) 5,44 bardzo niskie (0,01% /  
1 infekcja)

5,81

Skuteczność rozpoznawania przy skanowaniu bez łączności 
z internetem (7179 sztuk)

2% bardzo niska (97,63%) 2,00 wysoka (99,93%) 5,07 trochę niska (99,87%) 4,33 bardzo niska (96,56%) 2,00

Test praktyczny: ochrona przed zainfekowanymi stronami internetowymi, 
pobraniami, e-mailami i nośnikami USB (538 elementów testowych)

11% bardzo dobra (99,61% 
udaremniono)

5,69 dobra (98,44% udaremniono) 4,75 dobra (99,22% udaremniono) 5,38 dobra (99,22% udaremniono) 5,38

Ryzyko infekcji przy dotychczas nieznanych szkodnikach (54 elementy testowe) 3,5% trochę wysokie (5,15%) 3,94 wysokie (6,75%) 3,30 niskie (1,99%) 5,20 niskie (2,87%) 4,85
Ochrona przed starszymi szkodnikami (wykryto i usunięto 148 410 sztuk) 2% dobra (98,97%) 4,80 dobra (98,65%) 5,02 dobra (98,87%) 4,67 dobra (99,51%) 5,40
Oczyszczanie zainfekowanych i zablokowanych przez szkodniki komputerów 
za pomocą nośnika ratunkowego (10 zainfekowanych systemów)

5% dobre 5,10 bardzo słabe 2,00 trochę słabe 3,90 bardzo słabe 2,00

Zagrożenie dla innych przez przesłanie nieodnalezionych szkodników (7197 sztuk) 2,5% bardzo niskie (0,33%) 5,67 bardzo niskie (0,07%) 5,93 bardzo niskie (0,15%) 5,85 niskie (0,98%) 5,02
Drogi przenikania blokowane przez program bezpośrednio (10 testów) 1% trochę mało 4,34 dużo 5,16 dużo 5,16 trochę mało 3,50
Przydatność programu do współpracy z pamięciami online Dropbox / Onedrive 1% tak / tak 6,00 nie / nie 1,00 nie / ograniczona 2,25 mocno ograniczona / mocno ograniczona 2,00
Fałszywe alarmy przy odwiedzaniu zainfekowanych stron 
internetowych (700 elementów testowych)

1% 0 6,00 1 5,64 0 6,00 7 3,50

Możliwość utworzenia nośnika ratunkowego do awaryjnego 
uruchamiania / zakres funkcji / obsługa

1% tak / bardzo szeroki / łatwa 5,70 tak / bardzo szeroki / bardzo 
uciążliwa

4,80 tak / bardzo szeroki / bardzo 
łatwa

6,00 tak / szeroki / łatwa 5,35

Samoobrona programu (7 testów) 1% bardzo dobra 6,00 bardzo dobra 6,00 bardzo dobra 5,74 bardzo dobra 6,00
Jakie inne wyposażenie ochronne zawiera program? Filtr antyspamowy 
poczty / ochrona rodzicielska / bezpieczne środowisko / bezpieczna 
klawiatura / skanowanie słabych punktów / zabezpieczenie przed 
kradzieżą / sprawdzanie dostępności aktualizacji (i 9 innych)

4% tak / tak / nie / tak / tak /  
nie / nie

3,74 tak / tak / nie / nie / tak / 
tak / tylko aktualizacje 
Windows

3,33 tak / tak / tylko 
w przeglądarce w komplecie / 
tylko w przeglądarce 
w komplecie / tak / tak / tak

4,83 tak / tak / nie / nie / nie /  
nie / nie

3,02

Jak program chroni przed zagrożeniami w portalach  
społecznościowych i bankowości online?

5% 5,38 6,00 6,00 5,80

Ochrona przed zagrożeniami na Facebooku (5 testów w realnym świecie) 2% celująca 6,00 celująca 6,00 celująca 6,00 celująca 6,00
Ochrona przed zagrożeniami w bankowości online (290 wariantów) 3% bardzo dobra 4,97 celująca 6,00 celująca 6,00 celująca 5,66
Jak dobrze program chroni przed atakami z sieci? 5% 4,73 4,38 4,04 4,58
Ochrona przed atakami z innych komputerów (48 910 testów) 2% trochę ograniczona 4,08 trochę ograniczona 4,46 obszerna 4,85 trochę ograniczona 3,69
Reguły dla dostępu programów do internetu (8 punktów testowych) 2% bardzo obszerne 6,00 obszerne 4,75 ograniczone 3,50 bardzo obszerne 6,00
Ochrona Wi-Fi: ostrzeganie przed brakiem szyfrowania / szyfrowaniem WEP 0,5% nie / nie 1,00 nie / nie 1,00 nie / nie 1,00 nie / nie 1,00
Bezpieczeństwo sieci lokalnej 0,5% możliwość regulacji stref 

i pecetów indywidualnie 
6,00 możliwość regulacji stref 

i pecetów indywidualnie
6,00 możliwość regulacji stref 

i pecetów indywidualnie
6,00 możliwość regulacji stref 

i pecetów indywidualnie
6,00

Czy program spowalnia pracę komputera? 10% 4,73 5,18 3,91 5,55
Uruchomienie / wyświetlanie stron internetowych / zarządzanie 
plikami / aplikacje biurowe / programy multimedialne  
(19 testów; dodatkowy czas trwania w procentach)

10% 7,6% / 9,8% / 81,2% /  
0% / 0%

4,73 9,6% / 4,9% / 31,9% /  
0,7% / 0,5%

5,18 22,2% / 35,4% / 113,9% / 
0% / 0%

3,91 0% / 8,5% / 10,8% / 0% / 0% 5,55

Jak łatwa jest obsługa? / Jak dobre są ogólne warunki umów? 10% 4,32 4,51 3,73 4,28
Praca z podręcznikiem użytkownika i pomocą 2% praktyczna 4,87 praktyczna 5,37 niepraktyczna 2,62 niepraktyczna 2,87
Obsługa (subiektywne zdanie testujących) 4% trochę uciążliwa 4,10 trochę uciążliwa 4,17 trochę uciążliwa 3,63 łatwa 4,63
Komunikaty ostrzegawcze: jakość / częstotliwość 3% trochę słabe / bardzo rzadko 4,35 trochę słabe / bardzo rzadko 4,34 trochę słabe / bardzo rzadko 4,33 dobre / bardzo rzadko 5,02
Ogólne warunki umowy i licencja / deklaracja ochrony danych 1% zadowalające / zadowalająca 4,00 zadowalające / dobra 4,67 dobre / zadowalająca 4,50 dostateczne / dostateczna 3,50

4/2016

TEST: WIELKI RAPORT BEZPIECZEŃSTWA 2016
WWW.KOMPUTERSWIAT.PL’2016

COPYRIGHT © WWW.KOMPUTERSWIAT.PL


