
1Bitdefender
Internet Security 2018
 Cena: 121,77 zł  
(1 urządzenie, 1 rok)* 2 Kaspersky

Internet Security 2018
 Cena: 139 zł 
(1 urządzenie, 1 rok)* 3 Norton  

Security 2018
 Cena: 139,99 zł  
(1 urządzenie, 1 rok)* 4 Avast

Internet Security
 Cena: 179 zł  
(1 urządzenie, 1 rok)* 5 Eset

Internet Security 2018
 Cena: 170,97 zł  
(1 urządzenie, 1 rok)* 6 g dAtA

Internet Security
 Cena: 149,95 zł  
(1 urządzenie, 1 rok)* 7 McAfee

Internet Security
 Cena: 99,50 zł  
(dowolnie wiele urządzeń, 1 rok)* 8 Avira

Internet Security
 Cena: 133 zł 
(5 urządzeń, 1 rok)*

podsumowanie wyników testu Współpracuje z systemami:  
Windows 7 SP 1 / 8.1 / 10

Współpracuje z systemami:  
Windows 7 / 8.1 / 10

Współpracuje z systemami:  
Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10

Współpracuje z systemami:  
Windows XP SP 3 / Vista / 7 / 8.1 / 10

Współpracuje z systemami:  
Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10

Współpracuje z systemami:  
Windows 7 / 8.1 / 10

Współpracuje z systemami:  
Windows 7 / 8.1 / 10

Współpracuje z systemami:  
Windows 7 SP 1 / 8.1 / 10

Jak dobra jest ogólna ochrona przed zagrożeniami? 75% Najlepsza ochrona 5,7 Bardzo dobra ochrona 5,5 dobra ochrona 5,4 dobra ochrona 5,2 dobra ochrona 5,0 dobra ochrona 5,0 dobra ochrona 5,1 Najsłabsza ochrona 4,4
Ryzyko infekcji aktualnym szkodnikiem (4566 przypadków) bardzo niskie (0,00%) 6,0 bardzo niskie (0,00%) 6,0 bardzo niskie (0,00%) 6,0 niskie (0,04%) 5,4 niskie (0,07%) 5,1 bardzo niskie (0,00%) 6,0 bardzo niskie (0,00%) 6,0 niskie (0,11%) 4,5
Test praktyczny: ochrona przed zainfekowanymi stronami internetowymi (3986 przypadków) bardzo dobra (99,77% udaremniono) 5,8 bardzo dobra (99,65% udaremniono) 5,7 bardzo dobra (99,72% udaremniono) 5,8 bardzo dobra (99,62% udaremniono) 5,7 dobra (98,80% udaremniono) 5,1 słaba (95,81% udaremniono) 2,7 dobra (98,22% udaremniono) 4,6 bardzo dobra (99,47% udaremniono) 5,6
Ochrona przed starszymi szkodnikami (62 022 przypadki) dobra (99,45% usunięto) 5,4 słaba (97,01% usunięto) 2,9 bardzo dobra (100% usunięto) 6,0 trochę słaba (98,64% usunięto) 4,5 dobra (99,06% usunięto) 5,1 bardzo dobra (99,94% usunięto) 5,9 bardzo dobra (99,9% usunięto) 5,9 dobra (99,07% usunięto) 5,0
Skuteczność rozpoznawania przy skanowaniu bez łączności z internetem (4566 przypadków) bardzo dobra (100%) 6,0 bardzo zła (97,35%) 2,0 bardzo zła (81,14%) 2,0 bardzo zła (98,45%) 2,0 bardzo dobra (100%) 6,0 bardzo dobra (100%) 6,0 bardzo zła (46,12%) 2,0 bardzo zła (97,96%) 2,0
Ochrona przed wirusami szantażującymi (ransomware): test praktyczny / ropoznawanie oparte na zachowaniu trochę zła / bardzo dobra 4,7 bardzo dobra / bardzo dobra 5,9 bardzo dobra / bardzo zła 4,9 dobra / bardzo dobra 5,6 bardzo dobra / bardzo zła 4,6 bardzo dobra / bardzo zła 4,9 bardzo dobra / bardzo zła 4,9 dobra / bardzo dobra 5,6
Oczyszczanie zainfekowanych i niezupełnie dostępnych pecetów z nośnika ratunkowego  
(5 zainfekowanych systemów)

bardzo dobre 6,0 bardzo słabe 2,0 słabe 2,6 bardzo dobre 5,8 trochę słabe 3,6 dobre 4,6 niemożliwe 1,0 bardzo słabe 2,0

Ryzyko infekcji dla innych użytkowników przez przekazanie nieznalezionych szkodników (4566 przypadków) bardzo niskie (0,44%) 5,6 bardzo niskie (0,37%) 5,6 bardzo niskie (0,02%) 6,0 trochę wysokie (1,6%) 4,4 bardzo niskie (0,11%) 5,9 bardzo niskie (0,04%) 6,0 bardzo niskie (0,09%) 5,9 bardzo wysokie (3,75%) 2,2
Bezpośrednie blokowanie dróg przenikania przez program (10 przypadków) dużo (7 dróg zablokowano) 5,2 trochę mało (4 drogi zablokowano) 4,3 mało (1 droga zablokowana) 3,5 dużo (7 dróg zablokowano) 5,2 dużo (7 dróg zablokowano) 5,2 mało (1 droga zablokowana) 3,5 trochę mało (4 drogi zablokowano) 4,3 mało (1 droga zablokowana) 3,5
Możliwość skanowania pamięci online: Dropbox / OneDrive nie / ograniczona 2,2 tak / tak 6,0 tak / tak 6,0 tak / tak 6,0 tak / tak 6,0 ograniczona / tak 4,7 tak / tak 6,0 tak / tak 6,0
Fałszywe alarmy przy otwieraniu stron internetowych (test długookresowy, 6000 przypadków) prawie wcale (9) 5,6 prawie wcale (3) 5,9 trochę dużo (59) 3,5 mało (21) 5,1 prawie wcale (4) 5,8 prawie wcale (8) 5,7 bardzo dużo (116) 2,0 mało (20) 5,2
Możliwość tworzenia nośnika ratunkowego do uruchamiania awaryjnego / zakres funkcji / obsługa tak / obszerny / uciążliwa 4,6 tak / bardzo obszerny / łatwa 5,8 tak / obszerny / łatwa 5,2 tak / trochę ograniczony / bardzo uciążliwa 3,8 tak / obszerny / bardzo uciążliwa 4,3 tak / bardzo obszerny / trochę uciążliwa 5,4 nie / brak / niemożliwa 1,0 tak / obszerny / trochę uciążliwa 4,8
Samoobrona programu (7 przypadków) bardzo dobra 6,0 bardzo dobra 6,0 bardzo dobra 6,0 bardzo dobra 5,9 bardzo dobra 6,0 bardzo dobra 6,0 bardzo dobra 5,9 bardzo dobra 6,0
Inne wyposażenie ochronne: filtr antyspamowy w poczcie / ochrona rodzicielska / bezpieczne 
środowisko / bezpieczna klawiatura / skanowanie słabych punktów / zabezpieczenie przed 
kradzieżą / wyszukiwanie aktualizacji oprogramowania / sejf na hasła / niszczenie danych

tak / tak / tylko we własnej 
przeglądarce / tylko we własnej 
przeglądarce / tak / nie / tak / tak / tak 

4,2 tak / tak / nie / tak / tak / nie / tak / 
nie / nie

4,5 tak / nie, ale można pobrać bezpłatnie 
/ nie / nie / nie / nie / nie / tak / nie

2,5 tak / nie / tak / nie / tak / nie / tak / 
tak / nie

4,0 tak / tak / nie / nie / nie / tak / tylko 
dla aktualizacji Windows / nie / nie

2,6 tak / tak / nie / nie / nie / nie / nie / 
nie / tak

2,4 tak, ale nieaktywny / tak / nie / nie / 
tak / nie / tak / tak

3,9 tak / nie / nie / nie / nie / nie / tylko 
sprawdzanie / nie / nie

2,0

Jak dobrze program chroni przed atakami z sieci? 5% Niewielkie słabości 3,9 dobra ochrona 4,6 Najlepsza ochrona 4,8 Niewielkie słabości 3,8 drobne słabości 4,6 Niewielkie słabości 4,1 Najsłabsza ochrona 3,3 Niewielkie słabości 3,6
Ochrona przed atakami z innych komputerów (58 880 przypadków) ograniczona 3,3 trochę ograniczona 3,7 trochę ograniczona 3,7 ograniczona 2,9 trochę ograniczona 3,7 trochę ograniczona 3,7 ograniczona 2,9 mocno ograniczona 2,5
Kontrola dostępu programów do internetu (8 punktów testowych) obszerna 4,7 bardzo obszerna 6,0 bardzo obszerna 6,0 obszerna 4,7 obszerna 4,7 obszerna 4,7 ograniczona 3,5 obszerna 4,7
Ochrona Wi-Fi (ostrzeżenia przy braku szyfrowania / szyfrowaniu WEP) nie / nie 1,0 nie / nie 1,0 tak / nie 3,5 nie / nie 1,0 tak / tak 6,0 nie / nie 1,0 nie / nie 1,0 nie / nie 1,0
Bezpieczeństwo sieci lokalnej regulowane strefy, regulowane 

pojedyncze pecety
6,0 regulowane strefy, regulowane 

pojedyncze pecety
6,0 regulowane strefy, regulowane 

pojedyncze pecety
6,0 regulowane strefy, regulowane 

pojedyncze pecety
6,0 regulowane strefy, regulowane 

pojedyncze pecety
6,0 regulowane strefy, regulowane 

pojedyncze pecety
6,0 regulowane strefy, regulowane 

pojedyncze pecety
6,0 regulowane strefy, regulowane 

pojedyncze pecety
6,0

Czy program spowalnia pracę komputera? 10% Niemal nieodczuwalnie 5,0 Niemal nieodczuwalnie 4,5 Nieodczuwalnie 5,8 Niemal nieodczuwalnie 5,4 Niemal nieodczuwalnie 4,7 Odczuwalnie 3,7 Nieodczuwalnie 5,7 Niemal nieodczuwalnie 4,7
Czas uruchamiania / wyświetlanie stron internetowych / zarządzanie plikami /  
aplikacje biurowe / aplikacje multimedialne (19 testów)

17,2% / 22,8% / 7,4% / 6,5% / 2,4% 5,0 14,9% / 12,5% / 49,4% / 6,8% / 3,3% 4,5 0% / 1,6% / 2% / 6,7% / 3,1% 5,8 23% / 6,2% / 8,1% / 6,8% / 3,8% 5,4 4,6% / 5,1% / 106,4% / 7,2% / 5,1% 4,7 23% / 36,3% / 129,9% / 7% / 4,2% 3,7 1,1% / 1,3% / 7,8% / 6,6% / 2,5% 5,7 27,6% / 1% / 74,8% / 6,7% / 2,9% 4,7

Jak łatwa jest obsługa? 10% trochę uciążliwa 3,6 trochę uciążliwa 3,6 trochę uciążliwa 4,4 trochę uciążliwa 3,8 trochę uciążliwa 4,0 trochę uciążliwa 3,6 Uciążliwa 3,4 Uciążliwa 3,3
Obsługa programu, podręcznik i pomoc trochę niepraktyczna 3,6 trochę niepraktyczna 3,6 niepraktyczna 3,2 trochę niepraktyczna 3,9 trochę niepraktyczna 3,6 trochę niepraktyczna 3,6 trochę niepraktyczna 3,6 niepraktyczna 3,2
Obsługa programu (osobiste zdanie testujących) uciążliwa 3,2 trochę uciążliwa 3,7 trochę uciążliwa 4,4 trochę uciążliwa 4,1 trochę uciążliwa 4,2 trochę uciążliwa 3,8 uciążliwa 2,8 uciążliwa 2,7
Ostrzeżenia: zrozumiałość / częstość występowania słaba / bardzo rzadko 3,9 słaba / bardzo rzadko 4,1 dobra / bardzo rzadko 5,5 trochę słaba / bardzo rzadko 4,1 trochę słaba / bardzo rzadko 4,3 słaba / bardzo rzadko 3,8 trochę słaba / bardzo rzadko 4,2 trochę słaba / bardzo rzadko 4,0
Ogólne warunki umów i licencyjne / deklaracja ochrony danych w sklepie dobre / zadowalająca 4,3 dobre / zadowalająca 4,3 dobre / mierna 3,0 wystarczające / mierna 2,3 dobre / dobra 5,0 zadowalające / dobra 4,7 mierne / zadowalająca 3,3 wystarczające / zadowalająca 3,7
Ogólne warunki umów i licencyjne / deklaracja ochrony danych w programie wystarczające / zadowalająca 3,7 mierne / mierna 2,0 zadowalające / zadowalająca 4,0 wystarczające / mierna 2,3 mierne / wystarczająca 2,7 wystarczające / brak 2,0 wystarczające / wystarczająca 3,0 zadowalające / zadowalająca 4,0
Punkty dodatnie i ujemne zakup produktu możliwy tylko we 

wprowadzającym w błąd abonamencie
-0,3 zakup produktu możliwy tylko we 

wprowadzającym w błąd abonamencie
-0,3 zakup produktu możliwy tylko  

w abonamencie
-0,2

JAKOść bardzo dobra 5,3 bardzo dobra 5,1 bardzo dobra 5,0 bardzo dobra 5,0 bardzo dobra 4,9 bardzo dobra 4,7 bardzo dobra 4,6 dobra 4,1

4/2018

TEST: PROGRAMY ANTYWIRUSOWE
WWW.KOMPUTERSWIAT.PL’2018

COPYRIGHT © WWW.KOMPUTERSWIAT.PL
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