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Skaner antywirusowy na żądanie (on-demand) to specyficzne oprogramowanie, którego 

zadaniem jest usunięcie wykrytych zagrożeń mogących mieć wpływ na nasze 

bezpieczeństwo i komfort pracy przed komputerem. Zazwyczaj aplikacje te skanują pliki 

znajdujące się w obrębie całego systemu lub w wybranych ścieżkach. Oprogramowanie 

antywirusowe w przeciwieństwie do tradycyjnego skanera „z prawokliku” zapewnia nam 

ochronę w czasie rzeczywistym (real-time oraz on-access) i często do swojego działania 

wykorzystuje zaawansowane technologie bazujące na tradycyjnej ochronie sygnatur 

statycznych i generycznych. Antywirusy opcjonalnie wyposażone są w moduły: ochronę 

poczty, firewall, skaner www, IDS, HIPS, ochronę sektora MBR, analizę kodu, technologię 

porównywania, emulację i analizę w chmurze oraz zawierają algorytmy analizy behawioralnej 

bazujące na metodzie statycznej i dynamicznej.  

Zadaniem programu antywirusowego jest ochrona użytkownika przez całą dobę, skaner zaś 

służy wyłącznie do detekcji zagrożeń, które często nie mogą zostać wykryte przez kiepskie 

programy zabezpieczające. Korzystanie jedynie ze skanera nie obroni nas przed szkodliwym 

oprogramowaniem, bowiem zagrożenie może zostać usunięte po wykonaniu operacji 

skanowania, co sprawia, że komputer niechroniony może być podatny na ataki. 

Metodologia 

Aby sprawdzić wykrywalność 15 najpopularniejszych darmowych skanerów antywirusowych 

oferowanych przez różnych producentów, przygotowaliśmy obraz wirtualnego systemu 

Windows 7 Professional x64 + SP1, który przywracany był dla każdego testowanego 

programu, dzięki temu wszystkie produkty zostały przebadane w identycznym środowisku 

testowym. Materiał badawczy w ilości 1000 próbek, na które składały się trojany, wirusy, 

backdoory, robaki, keyloggery i inne złośliwe oprogramowanie dostarczył VirusSign. W 

czasie badania wszystkie programy były zainstalowane na domyślnych ustawieniach i mogły 

korzystać z internetu. Test przeprowadziliśmy w dniu 7 października 2014 roku. 

Wyniki 

Nazwa programu (wersja) Ilość wykrytych zagrożeń Wynik 

HitmanPro 3.7.9 1000 100,0 % 

Panda Cloud Cleaner 1.0.104 996 99,6 % 

Kaspersky Virus Removal Tool 11.0.3.7 990 99,0 % 

Dr.Web CureIt! 9.0.0 989 98,9 % 

Arcabit Skaner Online 2.0.7 986 98,6 % 

Microsoft Safety Scanner 1.0.3001.0 975 97,5 % 

http://www.virussign.com/
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Norton Power Eraser 4.3.5.28 948 94,8 % 

TrendMicro HouseCall 8.0 881 88,1 % 

ClamWin Free Antivirus 0.98.4.1 692 69,2 % 

Malwarebytes Antimalware Free 2.0.2.1012 659 65,9 % 

Windows Malicious Software Removal Tool 09 

2014 

635 63,5 % 

Sophos Virus Removal Tool 2.5.3 510 51,0 % 

Comodo Cleaning Essentials 2.5.242177.201 390 39,0 % 

9-lab Removal Tool 1.0.0.24 BETA 214 21,4 % 

SpyHuner 4.17.6.4336 1 0,1 % 

 

Wnioski z testu 

Najlepszym narzędziem do skanowania systemu pod kątem zagrożeń okazał się HitmanPro, 

który dzięki wykorzystaniu technologii w chmurze Bitdefendera i Kasperskiego wykrył 

wszystkie próbki.  

Tuż za nim z nieco gorszym, ale równie bardzo wysokim wynikiem jest program Panda 

Cloud Cleaner, na trzecim miejscu w rankingu znajduje się oprogramowanie Kaspersky Virus 

Removal Tool. Wszystkie skanery z wynikiem powyżej 90 procent zasługują na nasze 

uznanie i rekomendację. 

Najgorszym skanerem był SpyHunter. Jak podaje sam producent - chroni przed 1 116 643 

różnymi zagrożeniami, ale w naszym teście wykrył tylko jedną próbkę. 

Czas skanowania poszczególnych programów był bardzo zróżnicowany i wahał się od kilku 

minut do nawet kilku godzin, jednak nie zawsze przekładało się to na zwiększoną liczbę 

detekcji próbek. Programy HitmanPro, Norton Power Eraser, Sophos Virus Removal Tool i 

SpyHunter nie posiadają możliwości skanowania określonych plików lub ścieżek, co 

dodatkowo wydłużało czas testu.   
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<54 %  

Sophos Virus Removal Tool 2.5.3 

Comodo Cleaning Essentials 

2.5.242177.201 

9-lab Removal Tool 1.0.0.24 BETA 

SpyHunter 4.17.6.4336 

 

Certyfikaty do pobrania: http://avlab.pl/dla-prasy 

Kontakt w sprawie testów dla producentów: kontakt@avlab.pl  
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