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C�n nhìn nh n nh� th� nào ?



Các bảng xếp hạng ph ổ biến



� Virus Bulletin www.virusbtn.com

� AV-Test av-test.org

� Anti Malware Test Lab www.anti-malware-test.com

� ICSA Labs http://www.icsa.net

� Anti-Malware Testing Standards Organization  www.amtso.org

� Association of anti Virus Asia Researchers www.aavar.org

� …

Bảng xếp hạng của Virus Bulletin ñược dùng nhi ều nhất



1. Bộ mẫu virus

2. Phương pháp Test

Yếu tố quyết ñịnh ch ất lượng của bảng xếp hạng



Bảng xếp hạng Virus Bulletin



1. Bộ mẫu virus



1. Bộ mẫu virus

� Sử dụng bộ mẫu do WildList 
cung cấp: www.WildList.org -
In the Wild viruses

� “In the Wild viruses” cập nhật 
hàng tháng.

� “In the Wild viruses” ñược xây 
dựng như thế nào ?



� Danh sách Reporter

Cách thu th ập mẫu WildList:

� Dựa trên ñội ngũ cộng tác viên (~70 Reporter)

� Một mẫu virus ñược ñưa vào trong “In the Wild viruses” nếu có từ 2 
Reporter trở lên ñề nghị

� Danh sách In the Wild viruses của WildList



Ưu ñiểm:

� Mẫu ñược tập hợp từ nhiều nguồn

Cách thu th ập mẫu WildList:



Nhược ñiểm:

� Các reporter là người của các hãng phần mềm diệt virus, mỗi hàng ñều có 
2 người tham gia � Tính khách quan ?

� Mẫu virus mà phần mềm chưa diệt ñược thì reporter sẽ không gửi lên 
(vetor)

� Số lượng mẫu ít, cũ

� Một tháng bình quân 600-800 mẫu virus � quá nhỏ so với virus xuất 
hiện hàng ngày hiện nay (Bkav: mỗi ngày 300-400 dòng virus mới, 
14.000 mẫu nhận diện). Không phù hợp với tình hình thực tế, lạc hậu

� Rất nhiều mẫu virus cũ (từ năm 2000), thậm chí ñã tuyệt chủng

Cách thu th ập mẫu WildList:



2. Phương pháp Test



2. Phương pháp Test c ủa Virus Bulletin

� Test khả năng nhận diện (detect): Các 
mẫu virus ñược ñưa vào một thư mục và
dùng các AV ñể quét thư mục này.

� Test diệt nhầm (false positives):  Quét tập 
các file sạch

� Một số bài test phụ khác: Tốc ñộ quét, 
tương thích môi trường....



Phương pháp Test c ủa Virus Bulletin

�u ñi�m:

� Thời gian test nhanh: do không phải test như trong thực tế môi trường 
lây nhiễm, chỉ test khả năng nhận diện (vài phút) và test diệt nhầm (vài 
tiếng)

� Tính khả thi cao, dễ thực hiện: Không phải tạo lập môi trường lây 
nhiễm. 



Phương pháp Test c ủa Virus Bulletin

Nh��c ñi�m:

� Trên thực tế thì virus xuất hiện trước khi phần mềm cập nhật (kẻ viết 
virus thử với các phần mềm trước khi phát tán). 

� Không ñánh giá ñược sức mạnh toàn diện của phần mềm diệt virus do 
không test khả năng diệt virus trong môi trường thật. 

� Giống như cuộc thi bắt cá trên bờ, không ñánh giá ñược khả năng

� Luôn có những nhóm người sử dụng gặp virus máy tính rồi mới có phần 
mềm cập nhật ñể diệt



Phương pháp Test c ủa Virus Bulletin

Nh��c ñi�m:

� Ví dụ: ðã có vắc xin phòng cúm, nhưng trên thực tế thì vẫn nhiều người 
bị cúm. Cần có thuốc kháng sinh ñể chữa bệnh. Phòng chống cúm thì
phải kết hợp cả vắc xin và thuốc kháng sinh

� Phòng chống virus: cũng như vậy. Không chỉ diệt ñược virus khi nó 
chưa lây nhiễm, mà còn phải diệt ñược nó khi ñã lây nhiễm. Thực tế
trong lĩnh vực phòng chống virus thì nếu ñã diệt ñược khi ñã lây thì
cũng chắc chắn diệt ñược khi virus chưa lây.



� Các phương pháp test hiện nay chỉ test khả năng phòng , chưa test 
ñược khả năng chống virus. 

� Hậu quả của phương phát test hiện nay: các phần mềm có thể ñạt 
chứng chỉ, nhưng khi diệt virus ñã lây vào máy thì làm hỏng hệ ñiều 
hành

� Muốn kiểm chứng ñược sức mạnh của phần mềm, cần kiểm chứng cả
khả năng diệt virus khi chưa lây vào máy và cả tình huống virus ñã lây 
vào máy

Cần phải thay ñổi



� ðề xuất phương án Test mới cho Virus Bulletin (VB2009 – Geneva)

� Nhìn nhận ñúng về giá trị các bảng xếp hạng phần mềm diệt virus. Không 
dùng ñể ñánh giá sức mạnh toàn diện của phần mềm diệt virus.

� Hệ thống các bản xếp hạng phần mềm diệt virus hiện nay ñã lỗi thời, 
không phù hợp với tình hình thực tế



Xin cảm ơn quý v ị !


