Liczba testów ukończonych w pierwszej trójce

KASPERSKY LAB OFERUJE NAJLEPSZĄ OCHRONĘ W BRANŻY*
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W 2013 r. produkty Kaspersky Lab wzięły udział
w 79 niezależnych testach i przeglądach.
Nasze produkty zajęły 41 pierwszych miejsc,
a w przypadku 61 testów uplasowały się
w pierwszej trójce.
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* Uwagi:
- Wg wyników niezależnych testów w 2013 r. dla produktów
korporacyjnych, domowych i mobilnych
- Podsumowanie obejmuje testy przeprowadzone
przez następujące niezależne organizacje i magazyny:
- Laboratoria: Anti-Malware.ru, AV-Test, Dennis Technology
Labs, MRG Effitas, NSS Labs, PC Security Labs, Tolly Group,
Virus Bulletin
- Magazyny: CHIP Online, Computer Bild, Micro Hebdo, PC
Magazine, PC World, PC Welt
- Rozmiar bąbelka oznacza liczbę pierwszych miejsc w testach
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OPIS WSKAŹNIKA TOP 3 DLA 2013 ROKU
Wskaźnik Top 3 ukazuje, jak często producent plasował się w pierwszej
trójce w niezależnych testach w zdefiniowanym okresie
(najczęściej jest to rok).
Do producentów, którzy posługują się wskaźnikiem Top 3 należą: Avast, AVG, Avira, BitDefender,
BullGuard, ESET, F-Secure, G DATA, Kaspersky Lab, McAfee, Microsoft, Panda, Sophos, Symantec,
Trend Micro i inni.
Wykres obejmuje wyłącznie producentów, którzy wzięli udział w przynajmniej 35% testów przeprowadzonych w zdefiniowanym okresie.
Gdy producent bierze udział w teście, jego wyniki mogą wpłynąć na dwa wskaźniki - Top 3 oraz "Udział".
1. Wskaźnik Top 3 zwiększa się za każdym razem, gdy producent ukończy test w pierwszej trójce
lub zostanie uhonorowany wyróżnieniem (w przypadku zestawień bez podium). Zajęcie dalszych
miejsc nie zwiększa tego wskaźnika.
2. Jeżeli kilku producentów zajmie to samo miejsce w teście, kolejny producent zyskuje wynik na
podstawie liczby producentów dzielących tę samą lokatę, a nie ze względu na faktyczne miejsce.
Na przykład, możliwy jest wynik "1,2,2,4", ale nie "1,2,2,3". W sekwencji "1,2,2,4" tylko trzech
pierwszych producentów klasyfikuje się do wskaźnika Top 3. Producenci mogą zyskiwać punkty za
kilka swoich rozwiązań biorących udział w tym samym teście. Wskaźnik "Udział" zwiększa się za
każdym razem, gdy producent wystawia swoje rozwiązanie do testu, niezależnie od wyniku.
Liczba ta jest następnie porównywana z liczbą wszystkich testów w danym okresie.
Ostateczny wynik (Top 3) jest kalkulowany jako udział procentowy po podzieleniu wskaźnika Top 3
przez wskaźnik "Udział".
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OPIS WSKAŹNIKA TOP 3 DLA 2013 ROKU
Wskaźnik Top 3 ukazuje, jak często producent plasował się w pierwszej trójce w niezależnych testach w zdefiniowanym okresie (najczęściej jest to rok).
ANTI-MALWARE
Test skuteczności zapór sieciowych w ochronie przed atakami
internetowymi
Test ocenia 21 popularnych zapór sieciowych pod kątem ich
możliwości w zapewnianiu ochrony przed atakami internetowymi. Każdy produkt uzyskuje punkty w określonych kategoriach.
Trójka pierwszych producentów uzyskuje punkty zgodnie ze
wskaźnikiem Top 3.
AV-COMPARATIVES
Produkt roku
Wyróżnienie przyznawane producentom odznaczającym się
skutecznością podczas testów prowadzonych w ciągu całego roku.
Test wykrywania na żądanie
Test składa się z dwóch części: testu wykrywania oraz testu
fałszywych trafień. Na podstawie wyników produkty otrzymują
następujące wyróżnienia: "Advanced+", "Advanced", "Standard"
lub "Tested". Wszystkie produkty uhonorowane wyróżnieniem
"Advanced+" zwiększają wskaźnik Top 3 dla danego producenta.
Ponadto, wyniki obejmują "Współczynnik wykrywania", który także
wpływa na wskaźnik Top 3.
WPDT (Whole Product Dynamic "Real-World" Protection Test)
W tym teście wszystkie komponenty produktu odgrywają ważną
rolę, zatem wyniki z reguły są lepsze niż w przypadku testu
poszczególnych technologii. Test trwa cztery miesiące
i uwzględnia bieżące zagrożenia, na które użytkownicy internetu
mogą się na co dzień natknąć. Wskaźnik Top 3 może być w tym
teście zwiększony na dwa sposoby: poprzez wyróżnienia
(tylko produkty, które otrzymają wyróżnienie "Advanced+")
oraz współczynnik ochrony (trzy najlepsze wyniki).
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Test retrospektywny/proaktywny
Testy retrospektywne oceniają produkty pod kątem jakości
ochrony przed nowymi i nieznanymi zagrożeniami. Dzięki temu
możliwe jest zmierzenie skuteczności mechanizmów proaktywnych (np. heurystyka, sygnatury generyczne itp.). Test uwzględnia
także liczbę fałszywych trafień. Od 2012 r. niewykryte szkodliwe
pliki są uruchamiane, by dać produktom szansę na zastosowanie funkcji takich jak blokowanie zachowania. Punkty do
wskaźnika Top 3 są przyznawane trzem produktom,
które osiągną najwyższe wyniki i/lub otrzymają wyróżnienie
"Advanced+".
Przegląd bezpieczeństwa mobilnego
Przegląd uwzględnia testy ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem oraz omówienie funkcji dodatkowych (ochrona przed
kradzieżą, obciążenie baterii itp.). Wskaźnik Top 3 jest
zwiększany wyłącznie dla produktów, które osiągają najwyższe
współczynniki wykrywalności (98-100%).
Przegląd bezpieczeństwa komputerów Mac
Przegląd uwzględnia produkty dla systemu OS X firmy Apple
i ocenia je w takich kategoriach jak współczynnik wykrywalności,
funkcje itp. Wskaźnik Top 3 jest zwiększany wyłącznie dla trzech
produktów, które osiągną najwyższe współczynniki wykrywalności.
Test usuwania szkodliwych programów
Testy te skupiają się na funkcjach umożliwiających usuwanie
szkodliwych programów oraz czyszczenie systemu po infekcji,
zatem wszystkie użyte próbki są znane ocenianym rozwiązaniom. Wskaźnik Top 3 jest zwiększany dla produktów, które
otrzymają wyróżnienie "Advanced+" oraz dla trzech produktów
z najwyższymi wskaźnikami leczenia.
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Test antyphishingowy
Test symuluje typowe sytuacje, w których użytkownicy polegają
na ochronie przed phishingiem (podczas przeglądania
internetu). Wskaźnik Top 3 jest zwiększany dla produktów,
które otrzymają wyróżnienie "Advanced+".
AV-TEST
Dwumiesięczna certyfikacja produktów dla użytkowników
domowych i biznesu
Test trwa przez rok i jest podzielony na 6 części (co dwa
miesiące). Test ocenia ochronę, wydajność i użyteczność
produktów. Rozwiązania otrzymują punkty we wszystkich
kategoriach, a na koniec wyliczany jest wynik ostateczny.
Wskaźnik Top 3 jest zwiększany dla trzech produktów,
które otrzymają najwyższe wyniki. Na podstawie testu
generowane są dwa rankingi - jeden dla produktów dla
użytkowników domowych, a drugi dla rozwiązań biznesowych.
Wyróżnienie "Najlepsza ochrona" (Best Protection)
Wyróżnienie jest przyznawane za osiągnięcie idealnych wyników
we wszystkich testach ochrony prowadzonych w ciągu roku.
Dla produktów otrzymujących to wyróżnienie zwiększany jest
wskaźnik Top 3.
Wyróżnienie "Najlepsza naprawa" (Best Repair)
Wyróżnienie jest przyznawane za osiągnięcie idealnych wyników
we wszystkich testach leczenia prowadzonych w ciągu roku.
Dla produktów otrzymujących to wyróżnienie zwiększany
jest wskaźnik Top 3.

OPIS WSKAŹNIKA TOP 3 DLA 2013 ROKU
Test produktów bezpieczeństwa dla Androida
Test trwa przez rok i jest podzielony na 6 części (co dwa
miesiące). Test ocenia ochronę, użyteczność i funkcjonalność
produktów. Rozwiązania otrzymują punkty we wszystkich
kategoriach, a na koniec wyliczany jest wynik ostateczny.
Wskaźnik Top 3 jest zwiększany dla trzech produktów,
które otrzymają najwyższe wyniki.
Test ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem
dla systemu Windows 8
Zestawienie porównujące Kaspersky Internet Security
i wbudowane funkcje bezpieczeństwa systemu Windows 8.
Zestawienie ma za zadanie ocenić możliwości w zakresie
ochrony. Wskaźnik Top 3 jest zwiększany tylko dla produkty,
który osiągnie najwyższe wyniki.
Test proaktywnej ochrony przed rootkitami
Test ocenia, jak produkty radzą sobie z proaktywną ochroną
przed szkodnikami działającymi w trybie jądra, rootkitami
rezydującymi w sektorze MBR dysku twardego oraz atakami
zero-day. W teście wzięły udział tylko trzy produkty
i dla wszystkich zwiększono wskaźnik Top 3.
Test zarządzania łatami
Test oceniający cztery rozwiązania klasy enterprise do
zarządzania łatami. Wskaźnik Top 3 został zwiększony dla trzech
produktów, które uzyskały najwyższe wyniki.

COMPUTER BILD

MRG EFFITAS

Test pakietów Internet Security
Test ocenia produkty w pięciu kategoriach: ogólna ochrona,
ochrona przed zagrożeniami z sieci społecznościowych oraz
przed zagrożeniami bankowymi, ochrona przed atakami online,
wpływ na wydajność oraz łatwość użytkowania. Wskaźnik Top 3
został zwiększony dla trzech produktów, które uzyskały
najwyższe wyniki.

Test ochrony w czasie rzeczywistym
Zadaniem testu jest określenie skuteczności produktów
w zetknięciu się z prawdziwymi zagrożeniami (eksperci
z laboratorium wykorzystują aktywne próbki szkodliwych
programów i zagrożenia). Wskaźnik Top 3 jest zwiększany
dla trzech produktów, które uzyskają najwyższe wyniki.

DENNIS TECHNOLOGY LABS
Test ochrony antywirusowej klasy enterprise
Test ochrony antywirusowej dla domu
Test ochrony antywirusowej dla małych firm
Raporty te mają na celu porównanie efektywności rozwiązań
bezpieczeństwa tworzonych przez uznanych producentów.
Produkty są wystawiane na działanie zagrożeń internetowych,
na które można się natknąć w Sieci w okresie testowym. Test ma
za zadanie odwzorować warunki rzeczywistej pracy z komputerem i internetem. Zestawienie obejmuje dwa podtesty:
wykrywania oraz fałszywych trafień. Wskaźnik Top 3 jest
zwiększany dla trzech produktów, które otrzymają najwyższe
wyniki skuteczności (kombinacja wyników z dwóch podtestów).

CHIP
Test pakietów Internet Security
Test ocenia produkty pod kątem współczynnika wykrywalności
oraz wydajności. Wskaźnik Top 3 został zwiększony dla trzech
produktów, które uzyskały najwyższe wyniki.
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Raport bezpieczeństwa: bankowość online
i przeglądanie Sieci
Test ocenia skuteczność produktów w zakresie ochrony przed
atakiem Man in the Browser (MitB). Jest to symulacja ataków
wykorzystywanych przez finansowe szkodliwe oprogramowanie.
Ocena czasu wykrycia i reakcji na zagrożenia
Test mierzy skuteczność produktów w zakresie ochrony stacji
roboczych przed infekcją aktywnego szkodliwego oprogramowania. Jeżeli dochodzi do infekcji systemu, mierzony jest czas
potrzebny na przygotowanie przez producenta mechanizmów
wykrywania i leczenia zagrożenia (czas ten nie może
przekroczyć 24 godzin). Wskaźnik Top 3 jest zwiększany
dla trzech produktów, które osiągną najwyższe współczynniki
wykrywalności.

OPIS WSKAŹNIKA TOP 3 DLA 2013 ROKU
NSS LABS
Test ochrony przed lukami zero-day w Javie
Zadaniem testu jest sprawdzenie, jak produkty radzą sobie z
blokowaniem exploitów wykorzystujące luki w Javie. Wskaźnik
Top 3 jest zwiększany tylko dla produktów, które zablokują
wszystkie exploity.
Test ochrony przed exploitami
Zadaniem testu jest sprawdzenie, jak produkty radzą sobie
z blokowaniem exploitów w systemach Windows. Wszystkie
wykorzystane luki były publicznie dostępne na kilka miesięcy
(a w niektórych przypadkach nawet lat) przed testem. Wskaźnik
Top 3 został zwiększony dla trzech produktów, które uzyskały
najwyższe współczynniki ochrony.
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Ranking pakietów Internet Security
Test ocenia kilka parametrów pakietów bezpieczeństwa, takich
jak: ochrona, wydajność, użyteczność. Wskaźnik Top 3 został
zwiększony dla trzech produktów, które osiągnęły najwyższe
wyniki.
PC SECURITY LABS
Recenzja produktów dla platformy Windows 8
Test ocenia jakość ochrony oferowaną przez programy
antywirusowe. Uwzględniane są potrzeby różnych grup
użytkowników. Wskaźnik Top 3 został zwiększony dla trzech
produktów, które osiągnęły najwyższe wyniki.

Test skuteczności w walce z mechanizmami omĳania ochrony
Zadaniem testu jest sprawdzenie, jak produktu radzą sobie z
wykrywaniem różnych technik omĳania ochrony. Wskaźnik Top 3
został zwiększony dla trzech produktów, które osiągnęły
najwyższe wyniki.

Test mobilnych rozwiązań bezpieczeństwa dla Androida
Test ocenia produkty mobilne pod kątem współczynnika
wykrywalności oraz fałszywych trafień. Wyniki z tych dwóch
kategorii tworzą wynik ostateczny, który definiuje lokatę danego
produktu w ogólnym zestawieniu. Wskaźnik Top 3 został
zwiększony dla trzech produktów, które osiągnęły najwyższe
wyniki.

PC MAGAZINE

PC WORLD

Najlepsze pakiety bezpieczeństwa 2013
Test ocenia kilka parametrów pakietów bezpieczeństwa.
W poszczególnych etapach testu przyznawane są punkty.
Wskaźnik Top 3 został zwiększony dla trzech produktów,
które osiągnęły najwyższe wyniki.

Test pakietów Internet Security
Test ocenia produkty na podstawie trzech kategorii: wykrywanie
wirusów i oprogramowania spyware, prędkość leczenia
i prędkość skanowania. Wskaźnik Top 3 został zwiększony
dla trzech produktów, które osiągnęły najwyższe wyniki.

Najlepsze programy antywirusowe 2013
Test ocenia kilka parametrów programów antywirusowych.
W poszczególnych etapach testu przyznawane są punkty.
Wskaźnik Top 3 został zwiększony dla trzech produktów,
które osiągnęły najwyższe wyniki.

PC WELT
Test pakietów Internet Security
Celem testu jest porównanie efektywności mechanizmów
ochrony wbudowanych w system Windows 8 z płatnymi
pakietami Internet Security. Wskaźnik Top 3 został zwiększony
dla trzech produktów, które osiągnęły najwyższe wyniki.
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PEŁNA LISTA PRODUCENTÓW Z BRANŻY BEZPIECZEŃSTWA,
KTÓRZY POSŁUGUJĄ SIĘ WSKAŹNIKIEM TOP 3
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• AegisLab

• Check Point

• Hauri

• Lavasoft

• PC Tools

• Symantec

• Agnitum

• Commtouch

• HitmanPro

• Lookout Mobile Security

• Prevention

• Tencent

• AhnLab

• Comodo

• Ikarus

• Lumension

• Qihoo

• Thirtseven4

• Antiy Labs

• Digital Defender

• Inca

• Malwarebytes

• Quarri

• Total Defense

• Anvisoft

• Dr.Web

• Intego

• McAfee

• Quick Heal

• Trend Micro

• Armor for Android

• DSC

• IObit

• Microsoft

• Rising

• Trusteer

• Ashampoo

• Emsisoft

• Iolo

• Microworld

• Roboscan

• TrustGo

• Avast

• eScan

• Jetico

• MSecure Data Labs

• SecureIT

• TrustPort

• AVG

• ESET

• Jiangmin

• MyPCwash

• Senvira

• Utililab

• Avira

• ESTsoft

• Jumpshot

• Nano

• SoftSphere Technologies

• UtilTool

• AVSoftware (UnThreat )

• Filseclab

• Juniper

• NetQin

• Sophos

• VexxGuard

• Baidu

• FixMeStick

• K7

• Norman ASA

• SourceFire

• VIPRE

• BeyondTrust

• Fortinet

• Kaspersky Lab

• Optenet

• SPAMfighter

• VMware

• Bitdefender

• F -Secure

• Kingsoft

• Panda

• Spybot

• Webroot

• Bornaria

• G DATA

• Kingsoft

• PC Booster

• SUPERAntiSpyware

• Zemana

• BullGuard

• GFI/Sunbelt

• Kromtech

• PC Pitstop

• SUVsoft

• Zoner
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