Najlepszy program antywirusowy dla domowych
użytkowników systemów Windows

Program: Bitdefender Internet Security 2017
Wersja: 21.0
Platforma: Windows 7 (SP1. 64 bit)
Data: Styczeń/Luty 2017
Nagroda: TOP PRODUCT

W styczniu i lutym 2017 AV-Test przeprowadziło testy 19 produktów antywirusowych
przeznaczonych dla użytkowników domowych przy użyciu domyślnych ustawień. Zawsze były
używane najbardziej aktualne publicznie dostępne wersje wszystkich produktów do testowania. W
każdej chwili programy miały możliwość aktualizacji i dostępu do chmury. Skoncentrowano się na
realistycznych scenariuszach testowych i wystawiano produkty na realne zagrożenia. Produkty
musiały zademonstrować swoje możliwości przy użyciu wszystkich elementów i warstw ochrony.

Ochrona
Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem (takim jak wirusy, robaki I konie trojańskie) Więcej informacji

Ochrona przeciw atakom 0-day malware, włączając w to
zagrożenia internetowe i wiadomości e-mail (Real-World Testing)

Styczeń Luty

Średnia

100%

99.0%

100%

Wykonano 195 prób
Wykrywanie powszechnego I rozpowszechnianego złośliwego
oprogramowania wwykrytego w ciągu 4 tygodni (zestaw
referencyjny AV-TEST)

100%

100%

99.0%

Wykonano 11,524 próby
Wynik ochrony:
6.0/6.0

Wydajność
Średni wpływ produktu na szybkość komputera podczas codziennego użytkowania Więcej informacji

Spowolnienie podczas uruchamiania popularnych stron

Odwiedzono 40 stron
Spowolnione pobieranie często używanych aplikacji

20 pobranych plików
Spowolnione uruchamianie standardowych aplikacji

Zastosowano 12 przypadków testowych
Spowolniona instalacja często używanych aplikacji

20 zainstalowanych aplikacji
Spowolnione kopiowanie plików (lokalnie i w sieci)

Skopiowano 7,632 plików

Standard
PC

Średnia

High
end PC

Średnia

17%

16%

19%

14%

3%

7%

5%

6%

8%

6%

13%

13%

10%

21%

15%

29%

3%

13%

3%

33%

Wynik wydajności:
6.0/6.0

Użytkowanie
Wpływ oprogramowania zabezpieczającego na użytkowanie komputera (niższe wartości wskazują lepsze wyniki)
Więcej informacji

Styczeń Luty
Fałszywe ostrzeżenia lub blokady podczas odwiedzania stron
internetowych

Średnia

0

0

0

0

0

2

Wykonano 500 prób
Fałyszwe wykrycie legalnego oprogramowania jako szkodliwego
oprogramowania podczas skanowania systemu

Wykonano 1,308,896 prób
Fałszywe ostrzeżenia dotyczące niektórych czynności
przeprowadzanych podczas instalowania I używania legalnego
oprogramowania

0

0

0

0

Wykonano 42 próby
Niepożądane blokady niektórych działań przeprowadzanych
podczas instalowania I używania legalnego oprogramowania

Wykonano 42 próby
Wynik użytkowania:
6.0/6.0

Wyniki można przejrzeć na oficjalnej stronie AV-Test:
https://www.av-test.org/en/antivirus/home-windows/windows-7/february-2017/bitdefenderinternet-security-21.0-170591/

