TEST: 8 PAKIETÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH
WWW.KOMPUTERSWIAT.PL’2015

PODSUMOWANIE WYNIKÓW TESTU

1

Jak dobrze działa ogólna ochrona przed szkodnikami?

70%

Jak program chroni przed zagrożeniami
w portalach społecznościowych i bankowości online?
Jak dobrze program chroni przed atakami z sieci?

5%

Czy program spowalnia pracę komputera?
Jak łatwa jest obsługa?

10%
10%

Punkty dodatnie i ujemne

JAKOŚĆ

5%

100%

KASPERSKY

INTERNET SECURITY 2015
Cena: 229 złotych
(dla 3 PC na 1 rok)

Obsługiwane systemy operacyjne:
Windows XP / Vista / 7 / 8 (32-, 64-bit)
Najlepsza ochrona antywirusowa
5,07
w teście
Solidna ochrona w Facebooku
5,51
i w bankowości online
Najlepsza ochrona antywirusowa
4,29
w sieci w teście
Prawie niewyczuwalnie
5,23
Trochę uciążliwa
4,43

2

G DATA

INTERNET SECURITY
Cena: 175,95 złotego
(dla 3 PC na 1 rok)

Obsługiwane systemy operacyjne:
Windows XP / Vista / 7 / 8 (32-, 64-bit)
Najmniejsze ryzyko infekcji przez
4,93
aktualne szkodniki
Bezbłędna ochrona w Facebooku
6,00
i w bankowości online
Przeciętna ochrona w sieci
4,06
Lekko wyczuwalnie
Trochę uciążliwa

bardzo dobra 5,00

3

NORTON
SECURITY

Cena: 189 złotych
(dla 5 PC na 1 rok)

Obsługiwane systemy operacyjne:
Windows XP / Vista / 7 / 8 (32-, 64-bit)
Najlepszy wynik w teście
4,58
praktycznym
Solidna ochrona w Facebooku
4,52
i w bankowości online
Przeciętna ochrona w sieci
4,21

4,46 Najlepszy wynik w teście
3,54 Trochę uciążliwa

bardzo dobra 4,76

5,88
4,18

4

MCAFEE

I NTERNET SECURITY 2015
Cena: 189 złotych
(dla 3 PC na 1 rok)

Obsługiwane systemy operacyjne:
Windows XP (32-bit) / Vista / 7 / 8 (32-, 64-bit)
Solidna ochrona tylko przy
4,43
połączeniu internetowym
Solidna ochrona w Facebooku
5,51
i w bankowości online
Słaba ochrona w sieci
3,08
Prawie niewyczuwalnie
Uciążliwa
klucz licencyjny jest przekazywany
do producenta bez szyfrowania

bardzo dobra 4,65

5

ESET

S MART SECURITY (2015)
Cena: 229 złotych
(dla 3 PC na 1 rok)

Obsługiwane systemy operacyjne:
Windows XP / Vista / 7 / 8 (32-, 64-bit)
Solidna ochrona, małe słabości
4,08
przy aktualnych wirusach
Solidna ochrona w Facebooku, duże 3,60
słabości w bankowości
Trochę słaba ochrona w sieci
3,77

4,82 Prawie niewyczuwalnie
3,21 Trochę uciążliwa
-0,02 dane użytkownika przy rejestracji są
przesyłane bez szyfrowannia
wirus w Dropboksie skutkuje
nieskończoną pętlą

dobra 4,32

6

AVIRA

INTERNET SECURITY SUITE 2015
Cena: 226 złotych
(dla 3 PC na 1 rok)

Obsługiwane systemy operacyjne:
Windows XP / Vista / 7 / 8 (32-, 64-bit)
Najsłabsza skuteczność ochrony
2,88
antywirusowej w teście
Solidna ochrona w Facebooku, duże 3,60
słabości w bankowości
Trochę słaba ochrona w sieci
3,59

4,76 Prawie niewyczuwalnie
3,90 Trochę uciążliwa
-0,05
-0,10

dobra 3,94

7

AVAST

I NTERNET SECURITY 2015
Cena: 249 złotych
(dla 3 PC na 1 rok)

Obsługiwane systemy operacyjne:
Windows XP / Vista / 7 / 8 (32-, 64-bit)
Najsłabsza skuteczność ochrony
2,87
antywirusowej w teście
Solidna ochrona w Facebooku,
5,02
małe słabości w bankowości
Trochę słaba ochrona w sieci
3,69

4,96 Prawie niewyczuwalnie
3,62 Trochę uciążliwa
wirus w Dropboksie skutkuje
nieskończoną pętlą

dostateczna 3,23

8

BITDEFENDER

INTERNET SECURITY 2015
Cena: 249 złotych
(dla 3 PC na 1 rok)

Obsługiwane systemy operacyjne:
Windows XP (32-bit) / Vista / 7 / 8 (32-, 64-bit)
Duże słabości przy aktualnych
3,06
szkodliwych programach
Solidna ochrona w Facebooku, duże 3,60
słabości w bankowości
Trochę słaba ochrona w sieci
3,59

4,60 Lekko wyczuwalnie
3,64 Trochę uciążliwa
-0,10 wirus w Dropboksie skutkuje
nieskończoną pętlą

dostateczna 3,17

3,81
3,68
-0,10

dostateczna 3,15

SZCZEGÓŁY TESTU
Jak dobrze działa ogólna ochrona przed szkodnikami?

70%

Skuteczność rozpoznawania przy próbie infekcji przez aktualnie dominujące
szkodniki (8443 sztuki)
Test praktyczny: ochrona przed zainfekowanymi stronami internetowymi,
pobraniami, e-mailami i nośnikami USB (538 elementów testowych)
Ochrona przed starszymi, mało rozpowszechnionymi szkodnikami
(174 417 sztuk)
Oczyszczanie zainfekowanych i zablokowanych przez szkodniki komputerów za
pomocą nośnika ratunkowego
Zagrożenie dla innych przez przesłanie nieodnalezionych szkodników (8443 sztuki)
Skuteczność rozpoznawania przy skanowaniu bez połączenia z internetem
Drogi przenikania blokowane przez program bezpośrednio
Fałszywe alarmy przy stosowaniu popularnych programów / przeszkadzające
ostrzeżenia przy stosowaniu popularnych programów / fałszywe alarmy przy plikach
Nośnik ratunkowy do awaryjnego uruchamiania w komplecie / możliwość
utworzenia / zakres funkcji
Samoobrona programu
Jakie inne wyposażenie ochronne zawiera program? Filtr przeciwreklamowy
poczty / ochrona rodzicielska / bezpieczne środowisko / bezpieczna klawiatura
/ skanowanie słabych punktów / zabezpieczenie przed kradzieżą / sprawdzanie
dostępności aktualizacji (i 9 innych)

40% bardzo wysoka (99,96%,
3 nierozpoznane)
10% dobra (99,26% udaremnionych,
534 zablokowane)
2,5% bardzo słaba (96,98% znaleziono
i usunięto)
5% słabe

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

5%

Ochrona przed zagrożeniami na Facebooku
Ochrona przed zagrożeniami w bankowości online

2%
3%

Jak dobrze program chroni przed atakami z sieci?

5%

Ochrona przed atakami z innych komputerów
Ochrona przed przypadkowym transferem danych do innych komputerów
Ochrona Wi-Fi: ostrzeganie przed brakiem szyfrowania / szyfrowaniem WEP
Bezpieczeństwo sieci lokalnej

2%
2%
0,5%
0,5%

Czy program spowalnia pracę komputera?

10%

Uruchomienie / wyświetlanie stron internetowych / zarządzanie plikami /
aplikacje biurowe / programy multimedialne / szybkość skanowania

10% 27,9% / 0% / 29,3% / 0,3% /
0,9% / powolna (113,6 s)

Jak łatwa jest obsługa?

10%

Praca z programem, podręcznikiem użytkownika i pomocą
Obsługa (subiektywne zdanie testujących)
Komunikaty ostrzegawcze: zrozumiałość i jakość / częstotliwość
Ogólne warunki umowy i licencja / deklaracja ochrony danych

2%
4%
3%
1%

5,07
5,53 bardzo wysoka (100%)
5,41 słaba (96,00% udaremnionych,
517 zablokowanych)
2,21 dobra (99,42% znaleziono
i usunięto)
3,10 słabe

2,00

wysoka (99,93%,
6 nierozpoznanych)
dobra (98,51% udaremnionych,
530 zablokowanych)
dobra (99,45% znaleziono
i usunięto)
niemożliwe

4,43
5,05 trochę niska (99,87%,
11 nierozpoznanych)
4,81 dobra (98,33% udaremnionych,
529 zablokowanych)
5,01 bardzo słaba (96,58% znaleziono
i usunięto)
1,00 słabe

4,72
2,26
4,33
5,98

wysokie (2,71%)
bardzo niska (58,77%)
liczne
0% / 0% / 0%

3,29
2,00
4,89
6,00

5,93
2,54

3,06
2,05

wysokie (2,75%)
bardzo wysoka (99,79%)
nieliczne
0% / 0% / 0,002%

3,25
5,83
4,06
5,98

5,26
2,58
3,10

jest / tak / bardzo duży

6,00 jest / tak / duży

5,64 brak / tak / duży

4,39

brak / nie / niedostępny

1,00 brak / tak / bardzo duży

4,75 brak / tak / duży

4,39 brak / tak / duży

4,39 brak / tak / duży

1%
5%

dobra
jest / jest /
brak / jest / jest /
brak / brak

5,16 zła
4,10 jest / jest /
brak / brak / brak /
brak / brak

2,66 dobra
2,07 jest / jest /
brak / brak / brak /
brak / brak

5,16
3,02

dobra
jest / jest /
brak / brak / brak /
brak / jest

5,16 dobra
3,10 jest / jest /
brak / brak / jest /
jest / tylko aktualizacje Windows

5,16 dobra
3,33 brak / poważnie ograniczone /
brak / brak / brak /
brak / jest

5,16 dobra
2,05 jest / brak /
jest / brak / tylko plug-in
przeglądarki / brak / jest

5,16 dobra
5,16
2,71 jest / jest / tylko preinstalowana
4,83
przeglądarka / tylko w preinstalowanej
przeglądarce / jest / jest / jest

5,51

6,00

4,52

5,51

3,60

3,60

5,02

obszerna
trochę ograniczona
brak / brak
regulowane strefy, komputery
regulowane pojedynczo

praktyczna
trochę niewygodna
trochę słaba / bardzo rzadko
dostateczne / zadowalająca

celująca
celująca
trochę ograniczona
ograniczona
ograniczona / ograniczona
regulowane strefy, komputery
regulowane pojedynczo

5,23
5,23 61,9% / 8,7% / 80,2% / 1,3% /
2,4% / trochę powolna (93,6 s)
4,43
5,47 niepraktyczna
3,93 niewygodna
4,64 słaba / bardzo rzadko
3,67 zadowalające / zadowalająca

6,00
6,00
4,06
4,41
3,50
3,00
6,00

celująca
dobra
trochę ograniczona
trochę ograniczona
brak / mocno ograniczona
regulowane strefy, komputery
regulowane pojedynczo

4,46
4,46 0,7% / 0% / 2,5% / 0% / 0,5% /
powolna (114,8 s)
3,54
3,47 niepraktyczna
3,17 trochę niewygodna
3,93 dobra / bardzo rzadko
4,00 dostateczne / zadowalająca

6,00
3,54
4,21
4,18
4,33
2,00
6,00
5,88
5,88
4,18
2,87
4,30
5,04
3,78

celująca
bardzo dobra
ograniczona
ograniczona
brak / brak
regulowane strefy, komputery
regulowane pojedynczo
21,1% / 0% / 138,8% / 2,4% /
2,4% / powolna (127,4 s)
niepraktyczna
niewygodna
trochę słaba / bardzo rzadko
mierne / dostateczna
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6,00
5,18
3,08
3,27
2,67
1,00
6,00

celująca
mierna
trochę ograniczona
ograniczona
brak / brak
regulowane strefy, komputery
regulowane pojedynczo

4,82
4,82 26,5% / 2,2% / 68,9% / 1,4% /
1,7% / trochę powolna (110,4 s)
3,21
2,75 praktyczna
2,83 niewygodna
4,12 bardzo zła / bardzo rzadko
2,89 zadowalające / zadowalająca

6,00
2,00
3,77
4,18
3,50
1,00
6,00

celująca
mierna
trochę ograniczona
ograniczona
brak / brak
regulowane strefy, komputery
regulowane pojedynczo

4,76
4,76 60,5% / 3,8% / 30,2% / 0,8% /
1,2% / powolna (126,8 s)
3,90
5,00 praktyczna
3,43 niewygodna
3,77 słaba / rzadko
4,00 dostateczne / zadowalająca

2,00
4,98
5,44
6,00

6,00
2,00
3,59
3,73
3,50
1,00
6,00

niskie (0,96%)
wysoka (98,46%)
nieliczne
0% / 0% / 0,001%

2,87
2,00 stosunkowo niska (99,70%,
25 nierozpoznanych)
4,66 dobra (99,07% udaremnionych,
533 zablokowane)
2,00 słaba (97,34% znaleziono
i usunięto)
3,80 słabe

1%

2,00
5,96
4,61
5,98

bardzo wysokie (4,82%)
wysoka (98,72%)
liczne
0% / 0% / 0%

2,88
2,00 stosunkowo niska (99,69%,
26 nierozpoznanych)
5,55 dobra (98,33% udaremnionych,
529 zablokowanych)
2,21 bardzo słaba (94,73% znaleziono
i usunięto)
3,90 trochę słabe

5,48
2,73
4,33
5,98

6,00
5,18
4,29
4,64
4,33
1,00
6,00

bardzo wysokie (5,93%)
bardzo wysoka (99,95%)
liczne
0% / 0% / 0,001%

4,08
4,26 stosunkowo niska (99,64%,
30 nierozpoznanych)
4,66 bardzo dobra (99,44% udaremnionych,
535 zablokowanych)
2,00 bardzo słaba (97,35% znaleziono
i usunięto)
3,10 trochę słabe

niskie (0,52%)
niska (95,91%)
nieliczne
0% / 0% / 0,001%

5,82
5,99
4,06
5,97

niskie (1,28%)
bardzo niska (95,32%)
nieliczne
0% / 0% / 0,001%

4,58
4,89

2,5%
1%
1%
1%

celująca
bardzo dobra

bardzo niskie (0,18%)
bardzo wysoka (99,99%)
nieliczne
0% / 0% / 0,003%

4,93
6,00 wysoka (99,92%,
7 nierozpoznanych)
2,80 bardzo dobra (99,91% udaremnionych,
537 zablokowanych)
5,01 słaba (95,41% znaleziono
i usunięto)
3,10 bardzo słabe

celująca
dobra
trochę ograniczona
ograniczona
brak / mocno ograniczona
regulowane strefy, komputery
regulowane pojedynczo

4,96
4,96 25,2% / 15,8% / 35,4% / 3,8% /
3,4% / powolna (121,2 s)
3,62
4,72 niepraktyczna
3,33 trochę niewygodna
3,25 trochę słaba / bardzo rzadko
3,67 mierne / mierna

5,04
4,77
4,06
5,98

6,00
4,36
3,69
3,73
3,50
2,00
6,00

4,39

3,60
celująca
mierna
trochę ograniczona
ograniczona
brak / ograniczona
regulowane strefy, komputery
regulowane pojedynczo

4,60
4,60 11,6% / 38,8% / 110,2% / 0,6% /
1,2% / bardzo powolna (165,8 s)
3,64
2,87 trochę niepraktyczna
3,83 niewygodna
4,45 słaba / bardzo rzadko
2,00 dobre / zadowalająca

6,00
2,00
3,59
4,18
2,67
2,50
6,00
3,81
3,81
3,68
3,87
3,33
3,79
4,33

