
A vírusokról 

Addig amíg a számítógépes alkalmazások kultúrája alacsony szinten van, addig 
nagyon sok cég fog abból megélni, hogy kihasználja a számítástechnikában járatlan 
felhasználót. És semmit sem kell tenni, csupán időzített bombákat beépíteni nagy értékű 
felhasználásokba úgy, hogy azok a garanciális idő lejárta után lépjenek működésbe. 
Függetlenül attól, hogy ezek a piszkos trükkök másolásvédelem címén voltak beépítve 
vagy sem, nem jelentik a tisztességes megoldást, sem pedig az előrelépést. Viszont 
míg jogrendszerünk nem képes fellépni a kárt okozók ellen, szembe kell néznünk a 
veszélyekkel és meg kell tanulnunk megvédeni magunkat a betolakodó, lopakodó 
programok ellen. Sőt meg kellene előznünk a bajt. És ez a megelőzés illetve védekezés 
napjaink számítógépes felhasználóinak mindennapos gondja. 

A számítógép legértékesebb részét a benne tárolt információk képezik. Ezek lehet-
nek táblázatok, szövegek, adatbázisok vagy a cégek életét, működését tükröző köny-
velés. 

Egyes - magas intelligenciájú, de laza erkölcsű - emberek szántszándékkal ezen 
információk megsemmisítésére írnak sajátos programokat. 

Fölösleges mondanunk, hogy a vírusprogramokról  van szó. Szinte minden számí-
tástechnikával foglalkozó lap írt, ír róluk. Mielőtt részletesen leírnánk azt, hogy mi is egy 
vírusprogram, vagy hol tart ma a számítógépes adatbiztosítás, el kell mondanunk 
néhány alapvető "fogást", már csak azért is, hogy megelőzzük a bajt. Ha nem is mindig 
de ebben az esetben a "jobb félni, mint megijedni" elv nagyon hasznosnak bizonyult.. 

Körvonalazzuk mit értünk vírusprogram alatt: "A vírusprogram intelligencia és mes-
terséges értelem, de erkölcs és érzelem nélkül. Intelligenciáját a programozójától kapta, 
és annyira lehet erkölcstelen, amennyire a program írója is az." - Buruzs Tamás, 
Budapesti Műszaki Egyetem. 

A vírusprogramok a biológiai vírusokhoz hasonlóan az egészséges szervezetet (a 
számítógépet és operációs rendszerét, no meg kedvenc programjainkat) megtámadva 
szaporodnak. Főleg ott szaporodnak a legjobban ahol egy számítógépet egymástól 
függetlenül többen használnak: egyetemeken, iskolákban, klubokban. Természetesen 
ez még nem jelenti azt, hogy ott is fejlesztik ki az egyes vírusokat. De általában az 
említett helyek képezik a fertőzési gócokat. 

Egy vírusprogram úgy fertőz meg egy rendszert, hogy egy ártatlannak tűnő progra-
mot elindítunk az illető számítógépen. (Hadd jegyezzük itt meg, hogy a vírust hordozó 
programot vektornak  nevezzük.) 

Míg az ártatlannak tűnő program fut a számítógépen - és a felhasználó termé-
szetesen mit sem sejt - addig a vírus kifejti "áldásos" tevékenységét. Első lépésként 
megfertőz egy vagy több programot (programvírus) vagy a merevlemez (hajlékony 
mágneses lemez) boot szektorát  (boot vírus), vagy a merevlemez partíciós tábláját 
(partíciós tábla vírus) esetleg magát az operációs rendszert. A károkozás csak később 
jelentkezik. Általában valamely esemény bekövetkezésétől függ. 

Ez az esemény lehet bizonyos számú program megfertőzése, valamely billentyű 
kombináció leütése, az operációs rendszer többszöri újratöltése, valamely naptári nap 
(péntek 13-a, évforduló stb.) illetve időpont (délután öt óra, a hét valamely napja), stb. 

Ha egy vektort indítunk el a számítógépen, akkor előbb mindig a vírusprogram 
hajtódik  vegre,  olyan gyorsan, hogy ezt a felhasználó észre sem veszi, majd csak ezután 
kezd végrehajtódni  a gépen az óhajtott program . 

A vírus átveszi a számítógép és az operációs rendszer felügyeletét és gyakorlatilag 
semmilyen esemény (lemezműveletek, képernyőre írás) nem következik be az ő jóvá-
hagyása nélkül. Mi több a vírus azután is a számítógép memóriájában maradhat miután 
a program befejezte munkáját és visszaadta az ellenőrzést az operációs rendszernek 
(a vírus ilyenkor memória rezidenssé vált). 

Ha bekövetkezik a károkozást elindító esemény, már semmit sem tehetünk. Ekkor 
a vírus több irányban is kifejtheti pusztító tevékenységét: Formázhatja a merevlemezt, 
elrontja vagy megsemmisíti a merevlemez particiós tábláját vagy a boot szektorát, 
végezhet alacsonyszíntű formázást,  beletörölhet a lemezen levő állományokba, letöröl-
het állományokat a lemezről, teljesen mást ír ki a képernyőre mint amit szeretnénk, 
furcsa üzeneteket (olykor nagyon humorosakat) jelenít meg a képernyőn vagy éppen 
potyogtatja a betűket, esetleg fütyül, énekel is. Természetesen a legnagyobb kárt mégis 
a merevlemez tönkretétele jelenti. 



Hogy mindez ne következzen be, vagy legalábbis nagy valószínűséggel elkerülhető 
legyen, a következő óvintézkedéseket kell megtennünk: 

1. Programjainkról,  adatainkról  gyakran  készítsünk  biztonsági  másolatot,  lehetőleg 
nem operációs  rendszertől  függő  programmal. 

2. Fordítsunk  különös  figyelmet  új,  nem tesztelt  programjaink  első  futtatására. 
3. A rendszer  konfigurációs  információit  tartsuk  állandó  megfigyelés  alatt.  Ha egy 

számítógépet  több személy  használ,  akkor  csak  egy  személy  másolhasson fel  új 
programokat  a számítógép  merevlemezére. 

4. Másolásvédett  programot  ne használjunk!!! 
5. Legyen  áttekintésünk  beszerzési  forrásainkról.  Mindig  tudnunk  kell  melyik  prog-

ramot  kitől  vettük  vagy  szereztük.  A programot  csak  akkor  másoljuk  fel  a fontos 
információkat  tartalmazó  merevlemezre,  ha már  meggyőződtünk  megbízható  működé-
séről  és elvégeztük  a megfelelő  vírusellenes  vizsgálatokat. 

6. Ne vegyünk  korlátozottan  instalálható  kulcslemezes,  vagy  szoftveres  másolásvé-
delemmel  ellátott  programot. 

7. Állandóan  figyeljük  a rejtett  (hidden)  állományok  számát. 
8. Legalább a vírusellenőrző  programjainkat  tartalmazó  floppylemezt  tegyük  Írásvé-

detté.  Hasonlóképpen  járjunk  el az operációs  rendszert  és a merevlemezt  kezelő 
programok  lemezeivel  is.  [ 1 ] 

A baj akkor is megtörténhet a fent említett óvintézkedéseket megtartjuk. Hiszen 
mindegyre megjelenik egy-egy olyan vírus amit éppen a tulajdonunkbán levő vírusirtó 
program nem tud észlelni és irtani. 

Ime néhány tünet ami vírus jelenlétére utal: 
"-  a számítógép  sebessége csökkenhet  (ez  különösen  akkor  szembetűnő,  ha 

egyszerre  több memóriarezidens  - memóriában  maradó  - vírust  sikerült  begyűjtenünk; 
- a merevlemezen  rohamosan  fogy  a rendelkezésre  álló  szabad terület,  az illegális 

lemezműveletek  tovább  lassítják  a gépet; 
- a vírusok  a fertőzés  során  megnövelik  a vektorrá  vált  programok  eredeti  méretét, 

ezzel  is foglalva  a lemezen a helyet; 
- a lemezen levő  állományok  eredeti  mérete  (hossza)  megnövekedik; 
- korábban  kifogástalanul  működő  programjaink  egyszerre  csak  nem futnak.  Ha újra 

instaláljuk  azokat,  akkor  elindulunk,  de rövid  időn  belül  megint  rendetlenkednek; 
- egyes  programok  futásakor  különös  hibaüzeneteket  kapunk,  illetőleg  az operációs 

rendszer  közli  velünk,  hogy  nem képes a programot  betölteni  a memóriába,  mert  túl 
nagy; 

- egyre  több lesz  a lemezolvasási  hiba, esetleg  megnő a hibás területek  mennyisége 
a lemezen; 

- egyre  több lesz a floppy  formázásakor  a probléma; 
- amennyiben  valamilyen  segédprogrammal  megnézzük  lemezünk  boot-szektorát, 

annak végén  szöveges  rendszerüzeneteket  kell  találni  (angol,  német vagy  más nyel-
ven),  amennyiben  itt  tömör  kód  vagy  nem oda illő  szöveg  található,  akkor  vírussal 
fertőzöttek  vagyunk; 

- a programmal  írásvédetté  tett  merevlemez  vagy  a leragasztott'  floppyról  szeret-
nénk programot  olvasni,  de az ismert  program  azt  reklamálja,  hogy  a lemez írásvédett;, 
ez régebbi primitívebb vírusokra igaz mert a fejlettebbek már úgy kezelik az operációs 
rendszer kritikus hibaüzeneteit, hogy észre sem vesszük;" [1] 

Ha a baj minden elővigyázatosságunk ellenére megtörtént, akkor főleg ne barká-
csoljunk! 

Ha felismerjük a kor okát és van ellene megfelelő vírusölő programunk akkor 
futtassuk Ie a gépen és összes (!) programlemezünkön. Ha így sem tudunk segíteni, 
hívjunk szakembert. 

Formázzunk a vírusos rendszerrel egy rendszerlemezt. így konzerválni tudjuk a 
vírust a későbbi vizsgálatok számára. A rendszert ezután már ne használjuk. 

Hogy a vírusok hányfélék, hogyan támadnak, melyek a leghatásosabb vírusölő 
programok, merre tart a számítógépes adatbíztosítás ma, arról hadd írjunk a következő 
cikkünkben. 

Vásárhelyi József, Kolozsvár 

[1] Farmosi-Kis-Szegedi: Víruslélektan, Cédrus Kiadó Budapest, 1990 


