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Vírusok, vírusvédelem 

A vírus fogalma 
Napjainkban sajnos egyre gyakrabban hallunk vírusfertőzésekről, főleg az internet 

világából. A téma aktualitása miatt a vírusokkal külön fejezetben foglalkozunk. 
A vírusok károkozás céljára létrehozott, önreprodukáló (tehát szaporodni képes) 

programok. A vírusok létrehozásának célja lehet az illegális fájlmásolás megakadályo-
zása, konkurens cég vagy politikai irányzat adatainak, programjainak megsemmisítése, 
vagy egyszerűen bizonyítási kényszer.  

A vírusok hatása lehet bizonyos fájlok letörlése, a winchester átkonvertálása, grafi-
kus vagy zenei hatások, bizonyos menüpontok vagy ikonok eltűnése, dokumentumok 
váratlan módosulása, gépünkről induló e-mail áradat stb.  

A hagyományos vírusok csoportosítása 
BOOT vírusok: Valamennyi floppy illetve winchester tartalmaz egy boot szektor 

nevű részt, amely az operációs rendszer indításához szükséges, s akkor is jelen van, ha 
az adott lemez nem tartalmazza az operációs rendszert. Ha a vírus ezt a részt támadja 
meg, egy bent felejtett floppy esetén is képes aktivizálni magát. 

Appendelő vírusok: A futtatható állományokhoz (EXE, COM) fűzik hozzá magukat, 
s az ilyen fájlok indításával aktivizálódnak. 

Trójai falovak: Hasznos programnak álcázott pusztító célú programok. 
Férgek: Általában nem szaporodnak, hanem az adott rendszer adatainak (pl. 

rendszergazda jelszava) megszerzése a céljuk. Működésük során rejtve maradnak, 
feladatuk elvégzése után gyakran megsemmisítik önmagukat. 

A makró fogalma, makróvírusok 
Bár a legtöbb program, így az Office XP is nagyon sok szolgáltatást tartalmaz, 

előfordulhat, hogy az adott cégnél olyan funkcióra van szükség, amely nem áll a 
menüsorban rendelkezésre, vagy a szokásostól eltérően kell használni. Ilyenkor a cég 
programozója az adott alkalmazást bővítheti az új funkcióval, az így készített program az 
ún. makró, mely a dokumentumokkal együtt vihető át az egyik gépről a másikra. 

Természetesen a makrók is lehetnek pusztító szándékúak és önreprodukáló képessé-
gűek, azaz a makrót tartalmazó fájl betöltése után megfertőzhetik a többi ugyanolyan 
típusú fájlt. Ebben az esetben beszélünk makróvírusokról. Ha az Office biztonsági 
beállításait nem módosítjuk, egy makrót tartalmazó fájl betöltése esetén rákérdez arra, 
hogy megnyissa-e a makrót is. 

Az igazán veszélyes vírusok ma az interneten át terjednek, ezek veszélyessége 
elsősorban a gyors elterjedés. Egy Outlook levélhez csatolt makró a felhasználó 
címlistájában (Névjegyalbumában) szereplő valamennyi címre elküldheti magát, ezzel 
egyrészt villámgyorsan terjed (1-2 nap alatt az egész Földön), másrészt a hirtelen gene-
rált hatalmas levélforgalom megbéníthatja az internet szolgáltató működését. 

Védekezés a vírusok ellen 
A vírusok elleni védekezés többrétű: 
Idegen forrásból származó fájlok ellenőrzése. Nagyon sok freeware illetve 

shareware program tölthető le az internetről, szerezhető be ismerősöktől. Ilyen esetekben 
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fontos azok ellenőrzése. Ez fokozottan vonatkozik a hálózatról letöltött vagy e-mailben 
kapott dokumentumokra. 

Lehetőség szerint csak megbízható forrásból szerezzünk be programokat. A legá-
lisan vásárolt programok természetesen megbízhatók, ám óvakodjunk azok „feltört” 
változataitól. 

Készítsünk biztonsági másolatot! Ez a legálisan megvásárolt szoftverek esetében is 
megengedett, de főleg az általunk készített dokumentumok esetében fontos, mert azok 
nem pótolhatók. 

Időnként hajtsunk végre minden meghajtónkon vírusellenőrzést! Ilyenkor célszerű 
több, minél frissebb programot lefuttatni. 

Rendszeresen frissítsük a vírusirtó programjainkat! Ezek a legtöbb számítógépes új-
ság CD mellékletén vagy interneten, a gyártó honlapján megtalálhatók. Fontos azok 
megbízható tárolása (pl. írásvédett lemezen).  

Vírusirtó programok 
A vírusirtó programok között nem lehet és nem is szabad megjelölni általánosan 

elterjedt „favoritot”, mert célszerű többféle vírusirtó egyidejű használata. Néhány 
elterjedtebb program: Norton Antivirus, F-Prot, Scan, TBAV stb. 

A vírusirtó programok általában úgy működnek, hogy a már ismert vírusok kódjá-
nak jellegzetes részeit keresik az általunk kijelölt meghajtókon, fájlokban. Ezt az adatbá-
zist folyamatosan frissíteni kell, különben az újabb vírusokat nem ismerik fel. A felis-
mert vírusok a megfertőzött fájlokból nem mindig távolíthatók el, ilyenkor a vírusirtó azt 
átnevezi (egy futtatható fájl más kiterjesztéssel nem indul el) vagy törli. Az ún. rezidens 
vírusirtó programok folyamatosan a memóriában tartózkodnak, és valamennyi 
fájlműveletet ellenőriznek. Használatuk csak különösen veszélyeztetett gépeken ajánlott, 
mert jelentősen visszafoghatják a számítógép teljesítményét. 

A vírusirtó programok használatakor tartsuk be a használati útmutatót, mert jelentős 
károkat okozhatunk a helytelen használatukkal. 

Feladatok 
13.  Soroljunk fel néhány, a sajtó által is ismertetett vírust, vírustámadást!  

14.  Soroljunk fel minél több lehetőséget a vírustámadás és a vírusok által okozott károk 
megelőzésére! 


