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Renomowane austriackie laboratorium antywirusowe AV-Comparatives 

niedawno opublikowało kolejny zbiorczy raport roczny Consumer 

Summary Report 2022, zgodnie z którym Bitdefender zdobył upragnioną 

nagrodę Produktu Roku po raz piąty w ciągu ostatnich dziesięciu lat. 

Roczny raport AV-Comparatives uwzględnia najlepsze programy 

antywirusowe zabezpieczające konsumentów domowych, wyróżniając 

te, które faktycznie zapewniają solidną ochronę przed różnorodnymi 

cyberzagrożeniami. 

Firma AV-Comparatives przeprowadziła rygorystyczne testy 17 

antywirusów skierowanych dla konsumenta z klasy Home&SOHO, aby 

ocenić ich zdolność do odpierania rzeczywistych zagrożeń internetowych, 

takich jak wykrywanie zupełnie nowych wirusów i neutralizowanie 

zaawansowanych ataków ukierunkowanych. Instytut bierze także pod 

uwagę wydajność oprogramowania, przejrzystość interfejsu, łatwość 

instalacji oraz to, czy nie obciąża zbytnio urządzenia. 

Kryteria przyznania nagrody 
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Bitdefender przez cały rok konsekwentnie zdobywał maksymalną ocenę 

ADVANCED+ w różnych testach przeznaczonych do użytku domowego. 

„Prestiżowa nagroda AV-Comparatives trafia do programu z najwyższymi 

wynikami we wszystkich rodzajach testów. To demonstracja najwyższej 

jakości we wszystkich kategoriach. Nagroda Produkt Roku 2022 trafia do 

Bitdefender” – głosi raport podsumowujący AV-Comparatives 2022. 

„Bitdefender nie tylko uzyskał ogólną najwyższą ocenę w tegorocznych 

testach, ale zdobył tę prestiżową nagrodę pięć razy – więcej niż 

jakikolwiek inny dostawca w ostatniej dekadzie” – mówi rzecznik prasowy 

firmy Bitdefender. 

Wysokie standardy oprogramowania Bitdefender 

W testach przeprowadzonych przez AV-Comparatives wzięto pod uwagę 

wersję Bitdefender Internet Security, która jest pakietem bezpieczeństwa 

dla komputerów z Windows. Zaprojektowano go w celu ochrony 

użytkowników przed złośliwym oprogramowaniem, phishingiem i innymi 

zagrożeniami. 

W teście Advanced Threat Protection Test (ATP) firmy AV-

Comparatives Bitdefender Internet Security okazał się najlepszym 

produktem. Badacze docenili jego znakomitą wydajność sprawdzającą 

się w szerokim zakresie scenariuszy ataków ukierunkowanych – 

odporność na różnego rodzaju socjotechniki, złośliwe oprogramowanie, a 

także złośliwy kod wstrzykiwany bezpośrednio do pamięci (ataki bez 

plików). 

Jak zauważyło wówczas laboratorium testowe, „dobry alarm 

przeciwwłamaniowy powinien włączyć się, gdy ktoś włamuje się do 

twojego domu, a nie czekać, aż sprawca zacznie kraść”. 
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Firma Bitdefender z dumą przyjęła także wynik rankingu ADVANCED+ – 

najwyższy z możliwych – za wykrywanie i blokowanie zdecydowanej 

większości zagrożeń na etapie przed lub po wykonaniu detonacji pliku, bez 

fałszywych alarmów. 

 

Niezawodna ochrona przez cały czas 

Bitdefender ma długą historię wyróżnień i nagród w konkursach 

przeprowadzanych przez niezależne instytuty badawcze takie jak AV-

Comparatives, PC Mag i AV-TEST. 

„Nasza podstawowa technologia antywirusowa konsekwentnie uzyskuje 

doskonałe lub prawie doskonałe wyniki w niezależnych testach 

przeprowadzanych przez różne branżowe organizacje 

porównawcze. Oprócz solidnych funkcji zapobiegawczych posiada inne 

kluczowe moduły, które obejmują: zaporę ogniową, filtr spamu, menedżer 

haseł, niszczarkę plików, kontrolę rodzicielską i wiele innych” – mówi 

przedstawiciel Bitdefender. 

Oprócz pięciu nagród Product of the Year od AV-Comparatives zdobytych 

na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat Bitdefeneder niedawno otrzymał 

także nagrodę PC Mag Reader's Choice 2023 za oprogramowanie 

Bitdefender Internet Security. 

„Pięć nagród produktu roku instytutu AV-Comparatives w ciągu ostatnich 

dziesięciu lat dowodzi tego, że oprogramowanie Bitdefender zapewnia 

stały, bardzo wysoki poziom ochrony przed cyberzagrożeniami. Te 

wyróżnienia są dla nas dodatkową motywacją, ponieważ na pewno 

będziemy chcieli utrzymać aktualny poziom i walczyć o kolejne 

nominacje” – mówi Mariusz Politowicz z firmy Marken Systemy 

Antywirusowe, dystrybutora Bitdefender w Polsce. 
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Informacje o firmie Bitdefender  

Bitdefender to rumuński dostawca rozwiązań cyberbezpieczeństwa oraz 

światowy lider, chroniący miliony użytkowników. Bitdefender jest częstym 

zdobywcą wielu branżowych nagród i uznaną światową marką. Od 2001 

roku konsekwentnie dostarcza najwyższej jakości produkty, służące do 

zapewnienia bezpieczeństwa zarówno użytkownikom domowym, wielkim 

korporacjom, jak i rządowym instytucjom. Bitdefender jest znany ze swojej 

innowacyjności oraz tego, że wyposażają swoje oprogramowanie w 

najnowsze technologie takie, jak uczenie maszynowe, heurestyka oraz 

EDR i XDR. 


