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2003. január 25: SQL1434.A ('Slammer') féreg 

a  történelem   leggyorsabban   terjedő   vírusa. 

Létezésének minden 8,5 másodpercében meg-

kettőzte  számát  és  a   támadható kiszolgálók 

több,  mint 90%-át, kb. 75 000 kiszolgálót bár-

mely korábbi vírusnál gyorsabban megfertőzte. 

A féreg eddig ismeretlen mértékben  pusztított, 

majdnem elvágta Dél-Korea Internet-kapcsola-

tát, és leállította az ATM egységeket az  Egye-

sült Államokban. 

2^17 = 131072; 17 duplázás, 

17*8,5 = 144 másodperc = 2,4 perc

www.artech.se/~ace/ slammer.jpg



1. Vírusfajták, definíciók
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• Rosszindulatú programkódok

• Vírus

• Programfertőző

• Rendszertöltő programkódot fertőző

• Makróban rejtőző

• Társult

• Féreg

• Trójai

• Általános

• Másolásvédelmi

• Használatkorlátozó

• Fertőző

• Hálózati kém

• Elnézett

• Kombinált

• Rosszindulatú adatállományok (Spam)

www.sci.ccny.cuny.edu/~lima/



 Rosszindulatú programkódok: A számítógép tulajdonosának 

tudta nélkül és akarata ellenére a számítógépre kerülő programok, 

programrészletek, vagy azok indítására hatással lévő állományok, 

állományrészletek, melyek a károkozás széles spektrumát ölelik át 

az egyszerű helyfoglalástól a működésükkel elért szoftver és 

hardver károsításig. A gépeken passzív, vagy aktív módon 

terjedve hatásuk számítógépek tömegét érinti.

 Vírus

 Féreg

 Trójai

 Kombinált
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. 

 Rosszindulatú adatállományok: Nem változtat sem a számítógép 

hardverén, sem a szoftverén, de tartalmával, vagy szélsőségesen 

nagy mennyiségével, gyakoriságával a normális üzemmenetet 

fékezi, esetleg ellehetetleníti. Leggyakoribb formája az automatákkal 

küldött elektronikus levél.  



 Vírus: Önmagában futásképtelen rosszindulatú programkód, mely 

programhoz, vagy futtatandó részt tartalmazó dokumentumhoz kapcsolód-

va, beágyazódva önmaga aktív terjesztésére képes. Vírusra fogékony, 

futtatható, vagy a futtatásra kiható állományok pl.: ADE, ADP, BAS, BAT, 

BIN, CHM, CMD, COM, CPL, CRT, DLL, EXE, HLP, HTA, INF, INS, ISP, 

JS, JSE, LIB, LNK, MDB, MDE, MSC, MSI, MSP, MST, OBJ, OVL, PCD, 

PIF, PRG, REG, SCR, SCT, SHS, SYS, URL, VB, VBE, VBS, WSC, WSF, 

WSH, stb.

 Programfertőző

 Rendszertöltő programkódot fertőző

 Makróban rejtőző

 Társult
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http://www.squeaky.demon.co.uk/



 Vírus:

 Programfertőző: Önmagában  - vagy más programok részeként -

végrehajtódó gépikódú programkódhoz kapcsolódó vírus. Jellegzetes 

hordozó program-, vagy programrészlet állományok: BIN, COM, DLL, EXE, 

LIB, OBJ, OVL, PRG, SYS, stb. Terjed adathordozóval és hálózaton küldve 

egyaránt. 

 Rendszertöltő programkódot fertőző: Az operációs rendszer betöltését 

megelőzően az aktív partíció meghatározását végző Master Boot Record-

beli (MBR) programhoz, vagy a partícióban található Boot record-beli betöltő 

programhoz kapcsolódó vírus. Elsősorban floppy-val terjed. A MBR a merev-

lemez elején, a Boot record a partíciók elején található. 

 Makróban rejtőző: Operációs rendszer által, vagy egyes felhasználói 

programok által értelmezhető és végrehajtható, nem gépikódú 

utasítássorozatba rejtőző vírus. Makrófájl, vagy makrót futtató alkalmazások 

dokumentumainak kiterjesztései: BAT, DOT, DOC, XLS, XLT, stb. Terjed 

adathordozóval és hálózaton küldve egyaránt. Platform független, többféle 

operációs rendszer környezetben működik.   

 Társult: Futtatható hibátlan programhoz társulva, annak nevét használva 

rejtőzködő vírus.  Kihasználja a COM, majd BAT, majd EXE futtatási 

sorrendet azonos nevű, kiterjesztés megadása nélkül indított programok 

esetén. Az EXE mellé legenerálja magát COM kiterjesztéssel. 
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www.mcps.k12.md.us/clipart/ gif/boot.gif 



 Féreg: Elsősorban a hálózati operációs rendszerek hibáit kihasználó, 

önálló futásra képes rosszindulatú programkód, önmaga másolására, 

terjesztésére képes a hálózaton. Elsődlegesen nem a fájlokat, hanem 

a hálózati kapcsolattal futó operációs rendszereket „fertőzi”. 

Terjesztheti magát közvetlenül, vagy e-mailhez csatolva. 

 Trójai: Önállóan nem szaporodó, másolatot nem csináló, magát 

normális programnak mutató programba beágyazott rosszindulatú 

programkód, melyet a program felhasználója telepít a gépére, ezáltal 

megfertőzve azt. A fertőzés kiszolgáltathatja a hálózatra kötött 

számítógépet a vírus írójának. 

 Általános

 Másolásvédelmi

 Használatkorlátozó

 Fertőző

 Hálózati kém

 Elnézett

 Kombinált: Az ilyen rosszindulatú programkód kombinálja a vírus, 

féreg és trójai rosszindulatú programkódok működésének néhány 

tulajdonságát. 
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http://www.challengeglobalization.org/html/econ_lit/cartoon9.shtml
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 Trójai:

 Általános: a rosszindulatú programkód futtatására szolgáló trójai 

program, kívánatos funkciójú programba rejtve.

 Másolásvédelmi: az illegálisan másolt  - elsősorban játék - program 

futtathatóságának megakadályozására szolgáló trójai program.

 Használatkorlátozó: adott idő, vagy futtatási szám után a hordozó 

program futtatását megakadályozó trójai program. Pl. demók.

 Fertőző: ezen trójai program rosszindulatú működése egy másik vírus 

szabadon engedésében, azzal történő fertőzésben nyilvánul meg.

 Hálózati kém: a hálózatra kötött gépet kiszolgáltatja a vírus írójának, 

„hátsó bejáratot nyit” ez a trójai program.

 Elnézett: a hálózatról letöltendő, valójában trójai program a letöltővel 

elfogadtatja a nem is rejtett egyéb, pl. reklámanyagok későbbi 

megjelenítése funkciót is, amelyet a letöltő a kisbetűs tájékoztató 

elolvasás nélküli elfogadásával engedélyez.

www.thetechguys.com/ virus_protection.htm
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 Rosszindulatú programkódok kategóriáinak jellemzői:

Tulajdonság

Rosszindulatú 

programkódok

Önreprodukálás Programokhoz 

kapcsolódás

Vírus van van

Féreg van nincs

Trójai nincs nincs

www.quantockonline.co.uk/ kids/gallery_01.html
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2. Megelőzési, védekezési módok

A rosszindulatú programok terjedését lehetővé tevő fő tényezők:

• A használt operációs rendszer és alkalmazói programok gyengeségei

(biztonsági rések, makrónyelvi szolgáltatások, stb.)

• A felhasználó tájékozatlansága, felelőtlen hozzáállása.

A rosszindulatú programokat előszeretettel fejlesztik az igen nagy 

arányban elterjedt Microsoft operációs rendszerekre és Microsoft 

alkalmazásokra. Más operációs rendszer választása csökkenti a fertőzés, 

kárelszenvedés esélyét.

A megelőzésbe fektetett munka sokszorosan megtérül a rosszindulatú 

programok károkozásának elkerülésével. 

www.co.arlington.va.us/ dhs/aec/youth.htm 
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1. A védekezés eszközei hálózatfüggetlen gépen

 Képezzük magunkat a vírusmegelőzés, -irtás témakörben, kollégáinkat

tájékoztassuk a veszélyekről

 Rendszeres mentés az adatállományokról (backup), lehetőleg több

példányban

 Rendszeres ellenőrzés frissített víruskereső programmal

 Használjuk a víruskereső programok rezidens víruspajzsát, mely

automatikusan ellenőrzi a gépre kerülő új fájlokat

 A heurisztikus algoritmussal is dolgozó víruskeresők a vírusokat

viselkedésük, arra jellemző kódrészletek alapján képesek felfedezni, de

vakriasztást is adhatnak

 Biztonsági másolatok tárolása a szoftverekről

 Csak legális forrásból származó programokat futtassunk

 Ha módunk van választani az operációs rendszerek között, válasszuk a

vírusoktól védettebbet: Unix, Linux, NetWare, stb.

 Flash drive-unkat tegyük írásvédetté (pl. SD kártya, adapterrel), ha nem

akarjuk írni, főként, ha más gépbe dugjuk

 Cserélhető merevlemezünket csak vírusellenőrzött gépbe dugjuk

 Mások flash drive-ját, mobil merevlemezét, SSD-jét, fiókos merevlemezét 

gépünkbe téve, végezzünk rajta vírusellenőrzést használat előtt
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1. A védekezés eszközei hálózatfüggetlen gépen ..

 A rendszertöltő programkódot fertőző vírusok ellen kapcsoljuk be a 

BIOS setup menüben a védelmet, vagy merevlemez helyett töltsük az

operációs rendszert csak olvasható perifériáról (CD ROM, EPROM)

 Makróvírusok ellen kapcsoljuk ki a makrófuttatási lehetőségekkel bíró

alkalmazásokban az automatikus makrófuttatást

 Ne rendszergazdaként bejelentkezve, rendszergazdai jogosultságokkal 

használjuk a többfelhasználós operációs rendszert futtató 

számítógépünket, hozzunk létre egy alacsonyabb, a fontos fájlokra csak 

olvasási joggal bíró felhasználói csoportot
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1. A védekezés eszközei hálózatfüggetlen gépen ..

 Alakítsunk ki a gépünkön megfelelő felhasználói jogosultságú  felhasz-

nálói csoportokat, mindig a legkevesebb jogot használjuk, ami a

munkához már éppen elegendő

 Ha új fájl érkezik a gépre, mindig ellenőrizzük víruskeresővel használat 

előtt

 A Word DOCX fájljai helyett, ha a célnak az is megfelel, használjuk a

Jegyzettömb TXT, vagy a WordPad RTF formátumú, makrókat nem 

ismerő fájlformátumait

 Több víruskereső egyidejű használata általában növeli a biztonságot, de

a víruskeresők egymásban gyanús kódot is találhatnak

 Fontos adatainkat tároló számítógépünket lehetőleg ne engedjük át más

felhasználóknak

 Jelszavainkat őrizzük az illetéktelen hozzáféréstől, megismeréstől

 Használjunk hamar bekapcsolódó jelszavas képernyővédőt az

ideiglenesen otthagyott gép védelmére

 Használjunk nehezen kitalálható jelszavakat

 Kerüljük a szoftveres másolásvédelemmel ellátott – főként játék –

programokat, melyek hajlamosak megbüntetni a másolásukat

 Ritkábban változó állományok, programfájlok védelmére 

alkalmazhatunk  ellenőrző összeges védelmet.
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2. Védekezés hálózatban lévő gépen

a.     Védekezés kliens gépen

 A hálózatfüggetlen gépeken alkalmazott módszerek mindegyike

használható

 Engedélyezzük a víruskereső program és az operációs rendszer 

automatikus upgrade-jét

 Alkalmazzunk külön számítógépet a levelezésre

 Futtassuk alkalmazásainkat szerverekről

 Elektronikus levelezőprogramunkban kapcsoljuk ki

a csatolt állományok automatikus megnyitását

 Használhatunk a csatolt fájlok megnyitására képtelen, egyszerűbb 

levelezőprogramot is a levelek megszűrésére

 A gyanús, csábító tartalmú, vagy túl hiteles leveleket pihentessük a 

levelesládánkban egy-két hétig, ezalatt megkapjuk a tájékoztatást arról, 

rosszindulatúak-e

 A rosszindulatú levél feladójaként szerepelhet a megbízhatónak ismert 

kollégánk is, ha a levél témája, vagy nyelve gyanús, kérdezzünk rá 

telefonon, valóban a kollégánk küldte-e a levelet 

www.fis.uniroma3.it/ biblioteca/ 
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2. Védekezés hálózatban lévő gépen ..

a.     Védekezés kliens gépen ..

 Vegyük fel magunkat a saját címlistánkra, hogy azonnal értesülhessünk 

arról, ha egy rosszindulatú program a mi gépünkről postázza tovább magát 

a címlistánkban lévő címekre

 Weblapról letölthető, érdekesnek tűnő programokat lehetőleg mellőzzünk, 

de letöltés mellett döntve mindenképpen olvassuk el a kisbetűs 

tájékoztatót is (általában idegen nyelvű) és ha reklámfuttató modulra való 

utalást tartalmaz, ne töltsük le.

 A gyanús és azonnal törölt beérkezett leveleket töröljük a Törölt levelek 

mappájából is.

 Használjuk, konfiguráljuk megfelelően a Windows XP beépített tűzfalát, 

ha ezt az operációs rendszert használjuk

 Informálódjunk Windows alapú rendszerünk biztonsági állapotáról a 

Microsoft Personal Security Advisor weben elérhető alkalmazás 

futtatásával: a szükséges biztonsági beállítások, javítócsomagok, az 

operációs rendszer, az Internet Explorer és az Outlook Express 

levelezőprogram biztonsági beállításai, az Office alkalmazások 

makróvédelmi beállításai megismerhetők

 Stb.
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2. Védekezés hálózatban lévő gépen ..

b.     Védekezés szerver gépen

 A szerver gépeken is alkalmazható a kliens 

gépek védelmére szolgáló módszerek jelentős 

része.

 Alkalmazzunk háromszintű védelmet: legyen 

víruspajzs a kliens gépen, legyen 

vírusellenőrzés a fájlszerveren, legyen a 

levelezőszerveren e-mail-ekhez csatolt vírusok 

észlelésére, szűrésére alkalmas program. Ez 

utóbbi feladat a tűzfalra is átruházható.

 Használjuk a forgalomnaplózó szolgáltatást a 

betörési kísérletek, hacker-akciók 

visszakereshetőségéhez.
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 A tűzfal

 A tűzfal (firewall) általában a vállalati, intézményi szerver gép és a

külső hálózat közé épül be, megszűrendő elsődlegesen a befelé

irányuló hálózati forgalmat. A tűzfal az adatcsomagokat a csomagok

funkcióját meghatározó protokoll-azonosító alapján szűri meg

elsősorban. A szűrés korlátozást jelent, amely kellemetlenségekkel

is járhat.  Pl. a telnet protokollal kezelhetünk külső gépeket, befelé 

azonban ez a szolgáltatás tiltva lehet. 

 A tűzfal korlátozó hatása vonatkozhat az átáramló adatokra, ill. az 

adatok forrására. A tűzfal fizikailag egy megfelelő szoftverrel ellátott

számítógép, vagy egy csomagirányíto (router). Naplózó feladatokat is 

elláthat. 

 Speciális tűzfal képesség lehet az emulált számítógép

nyújtása a rosszindulatú program számára. Ha a program

az emulált környezetben gyanúsan működik, vagy kárt 

okoz, az emulátort vezérlő tűzfal program törli. 

www.unige.ch/mimescope/ quoi3.htm
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 A tűzfal ..

 Tüzfal fajták: csomagszűrő és alkalmazás szűrő.

• A csomagszűrő a hálózaton utazó adatcsomagokat (packet) vizsgálja a 

kiindulási címe és a cél címe alapján. A cél címe tartalmazza az igen fontos 

port számot is.

• Az alkalmazás szűrő a csomagokból összeállított állományokat ellenőrzi. 

Védhet a levélcsatolmányok ellen.

 A nem megfelelően konfigurált tűzfal védőhatása gyenge.

Ha a fenti intézkedéseket megtettük, biztonságunk igen magas fokú

lesz, de a teljes biztonság sohasem érhető el!

onefoggy.tripod.com/ images/worm.jpg
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3. Fertőzési, vírusterjedési módok

A vírusok terjedése sok esetben erősen épít a számítógéphasználók 

nemtörődömségére, pl. ellenőrzési lehetőségek elmulasztása, 

óvatlanság az e-mailek kezelésében.

Vírusok terjesztésére alkalmas hordozó médiumok:

CD/DVD lemezek, cserélhető merevlemezek, flash

kártyák, flash drive-ok, hálózat: letöltött állományok, e-mailhez csatolt

állományok.

Férgek terjedése: közvetlenül hálózati csomagokban, vagy e-mail 

csatolmányként. 

Trójai programok: terjedhetnek a vírushordozó médiumokkal és 

hálózaton egyaránt. A szaporodásért a megtévesztett felhasználók 

hibáztathatók.
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Kombinált rosszindulatú programkódok: kombinálhatják a vírus, a

féreg és a trójai terjedési, károkozási módszereket. 
Pl. e-mail csatolmányként érkezhet, kooperál korábban bekerült vírussal, vagy 

kihasználhatja a hálózati szerverként működő operációs rendszer biztonsági rését 

(féreg szerű működés) a rosszindulatú program további részének hálózatról való 

letöltésére, emellett Javascript kóddal megfertőzheti a szerver, kiszolgáló 

számítógépen található weblapokat. Ha egy kliensgépről megnyitjuk a 

weblapokat, a Javascript futtatásával vírust telepít a kliens, helyi gépre (trójai 

működés). A szerver gépről a hálózaton elérhető, megosztott elérésű helyi 

gépeken vírustelepítésre alkalmas állománnyal cseréli le a Jegyzettömb, a 

WordPad és a Word által használt egyik DLL fájlt, manipulálhatja a megosztott  

EXE és DOCX fájlokat. A fertőzött dokumentumok megnyitása a manipulált 

alkalmazói programokkal a kliens gép további fertőződését eredményezi 

(vírusszerű működés). Ilyen összetett technikát alkalmazott a W32.Nimda

rosszindulatú programkód is.   

Rosszindulatú adatállományok: automatákkal küldött elektronikus 

levél, automatikusan beugró reklám-weblap, hálózaton terjed.
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 Rosszindulatú programkódok elhelyezkedése:

 Memóriában:

• Rezidens programként beül (TSR – Terminate and Stay Resident) 

• Nem rezidensként csak a szaporodás idejére foglalja a memóriát

• A memória tetejére, elkerülendő a felülírást

• Memórialukakba, pl. videomemória, pufferek, vermek utoljára felülíródó 
részére

 MBR és Boot vírusok a merevlemezen:

• A partíciós rekord, vagy a Boot szektor felülírásával

 Fájlokhoz kapcsolódva:

• A fájl végéhez fűzi magát a vírus

• A fájl eleje elé kapcsolódik

• Felülírással a fájl belsejébe

• Command.com-ba

• EXE mellé társul COM kiterjesztéssel, azonos névvel.

• Dokumentum állományokhoz csatolt rosszindulatú makrók formájában

• E-mail csatolt állományaként az automatikus megnyitást használja ki.

http://www.i4at.org/lib2/worms.htm
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 Rosszindulatú programkódok büntető, károkozó működésének 

aktivizálódását vezérlő időzítések, késleltetések működése:

 Dátum figyelése

 Adatállományok jellemzőinek, mennyiségének figyelése

 Elterjedtség figyelése

 Indítások számának figyelése

 Esemény bekövetkezésének figyelése

 Távoli külső indítás

 Kombinált feltétel alkalmazása

A rosszindulatú programkódok a károkozó működés aktivizálódásáig 

rejtőzködnek
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 Rosszindulatú programkódok rejtőzési, álcázási módszerei:

 FAT vírus a lemez utoljára felülíródó cluster-ében rejtőzködik, vagy bad 

szektornak mutatott szektorban. A programok kezdőcímét magára 

állítja, majd lefutása után indítja az eredeti programot.

 Lopakodás: a fertőzés előtti fájlméretet mutatja a lekérdező funkciók, 

megszakítások magára irányításával, lekezelésével

 Társulás: a legenerált com vírust rejtetté teszi.

 Polimorfizmus, mutáció: az utódban létrehozott víruskód kissé eltér, 

hogy a keresők ne ismerjék fel. Technikák: egyenértékű gépi kód 

részletek váltogatása, üres utasítások közbeszúrása, a vírustörzs 

elkódolása változó kulccsal.

 A vírusrészek sorrendjének változtatása, permutálása, hogy a 

keresőprogramok szignatúrái ne illeszkedjenek.

 A retrovírusok a víruskeresők munkáját gátolják, vagy a víruskeresőt 

manipulálva, annak munkáját eredménytelenné teszik

 Kombinált módszerek, a fentiek kombinációi.

 A trójai technika: a felszínen a rosszindulatú kódot hordozó fájl jól 

használható, érdekes program benyomását kelti.

home.planet.nl/~hkcc/info/ vasteitems/providers/
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4. Károkozási módszerek

A károkozás spektruma a bosszantó tréfáktól a 

földrészekre kiterjedő számítógépes hálózati 

szolgáltatások összeomlásáig, vállalatok csődbe-

juttatásáig terjed. A rosszindulatú programok, 

állományok szándékos alkalmazása büntethető.   

 Trükközések: zenélés, képbejátszás, CD fiók nyitogatás, szövegmanipulá-

lás, input eszköz manipulálás, extra jelszóvédelem, stb. 

 A felhasználó bosszantása, hátráltatása felesleges reklámokkal, levelekkel

 Erőforrás lekötés (pl. merevlemez terület lefoglalása, szabad memória 

elfoglalása, hálózati portok elfoglalása, megszakítások felhasználása, a 

gépidő fogyasztása, felesleges nyomtatás, stb.)

 Beavatkozás az operációs rendszer programfuttatás-menedzselésébe

 Fájlok törlése, tönkretétele, rongálása (adat- és programfájlok, driver-ek, 

stb.)

 Merevlemezek fájlnyilvántartásának megrongálása, partíciók törlése, 

formázása



Alkalmazott Informatikai Tanszék               SZÁMÍTÁSTECHNIKA I.                          dr.Dudás László  13./25.

 Célzatos rongálással a cégek, szolgáltatók munkájának ellehetetlenítése, 

politikai, gazdasági követelések érvényesítése érdekében

 A hardver tönkretétele (merevlemez, CD, DVD olvasófej rángatás, monitor 

túlhajtás nagy képpont-frekvenciát igénylő felbontással, stb.), működésének 

zavarása (EEPROM vírus)

 Kémprogram a hálózatra kapcsolt gépet a vírus írójának kiszolgáltatja, azt 

az távolról használhatja, állományokat törölhet, kompromittáló anyagokat 

felmásolhat, jelszavakat megszerezhet, stb.

 Stb.

www.mitre.org/pubs/edge/ june_98/second.htm
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5. Vírusfertőzési tünetek, vírusészlelési lehetőségek

 A számítógép szokatlan működése: lassulás, indokolatlan merevlemez 

műveletek, zavaros képernyőkép, szokatlan üzenetek, stb.

 Sérült, vagy hiányzó állományok

 Lefagyó, vagy magától újrainduló számítógép

 A programok megszokott futásában hibák jelentkeznek

 Menüpontok eltűnnek

 Programok hosszváltozása, létrehozási idő módosulás

 Túl sok kéretlen reklám a levelesládánkban, vagy Internet böngészés közben

 Túl hamar fogy el a memória

 Hibás szektorokat, láncolási hibákat jelez a merevlemez ellenőrzése

 Kollégák gépén vírust találtak

 Levelezőpartnereink jelzik, hogy a tőlünk kapott levelek vírusosak

http://www.soon.org.uk/humor/computer.htm
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 A hálózati rendszergazda jelzi, hogy a gépünk vírusok, férgek forrása lehet

 A levelek elküldése váratlanul hosszú ideig tart

 Személyes adatainkról illetéktelenektől hallunk

 A számítógép megmagyarázhatatlan hardverhibát mutat

 Csak sablonként menthetők el az Office állományok.

 Víruskeresővel vírust találunk. A víruskereső a vírusra jellemző 

programkód-részlet (szignatúra) után kutat a memóriában, vagy a 

merevlemezen

 A polimorf, kódváltoztató vírusok a víruskereső 

elől rejtőzködnek. Felfedezésükhöz heuriszti-

kus víruskeresőre lehet szükség.

 stb.
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6. A rosszindulatú programkódok eltávolításának lehetőségei

Amennyiben kiderült a vírusfertőzés, célszerű a gépet leállítani. 

A hálózati gépet válasszuk le a hálózatról

 A fertőzött gép újraindításához és a 

vírus kiirtásához szükséges eszközök és teendők:

 Írásvédett rendszerlemez. Szükség lehet a BIOS-ban a floppy kijelölésére a 

rendszertöltés (boot) forrásaként. Egyes alaplapokkal rendszert indítani CD 

ROM-ról és flash drive-ról is lehet. A rendszerlemezzel a vírus aktivizálódása 

nélkül indíthatjuk el a számítógépet.

 Víruskereső és -irtó program. Futtatásával felfedezhetjük és kiirthatjuk a 

vírust. A kiirtás nem mindig tudja visszaállítani a fertőzött fájl eredeti állapotát. 

Ilyenkor installációs lemezekre, korábbi mentésekre lehet szükség.

 FDISK: A rendszertöltő programkódot fertőző vírusok irtása: az operációs 

rendszer magot tartalmazó rendszerlemezzel való rendszerindítás után az 

FDISK/MBR indítással a rendszertöltő szektorokat felülírjuk. Gondot jelenthet 

egyes, a rendszertöltő programkódokba ágyazódó, nem vírus jellegű 

hasznos szolgáltatások (bootmanager indítása, különleges merevlemezek 

használatát támogató programkód) felülíródása, elvesztése. Használhatunk 

vírusirtó programot is.
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 A vírus kiirtása utáni teendők:

 A víruskereső egy ellenőrző futtatása a sikeres vírusmentesítés 

ellenőrzésére.

 A vírus forrásának meghatározása. Gyanú 

esetén célszerű a külső adattárolókat ( 

CD, DVD, flash drive, mobil merevlemez 

[mobil rack]) is víruskeresővel ellenőrizni, 

szükség esetén vírusmentesíteni.

 Ha megtehető, értesítsük a vírusforrást, 

hogy a mentesítés ott is megtörténhessen.

 Hálózaton érkezett fertőzés esetén a többi gép vírusmentesítése után 

csatlakozzunk csak vissza a hálózatra

 A korszerű operációs rendszerek (pl. WinXP) automatikusan mentik a 

rendszervisszaállításhoz szükséges fájlokat. Vírusirtás után ezekből 

a vírus feltámadhat, ezért ezek vírusmentessége is fontos.

http://www.brown.edu/Facilities/CIS/User_Services/Publications/Newsbytes/Nov02/newsbytes1.html


