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+ antivirové programy



 Počítačový program, který se dokáže 
často sám šířit bez vědomí uživatele.

 Pro množení se vkládá do jiných 
spustitelných souborů či dokumentů.

 mohou svou činností způsobit ztrátu dat, 
poškození systému, nebo další šíření 
škodlivých virů…

 Jsou jen vytvořeny pro škození. 
 Není pravda, že viry dokáží ničit 

monitory, pevné disky, procesory. 
 Je pravda, že dokáží simulovat poruchu 

těchto zařízení.



 První virus pro IBM PC - virus Brain -1986

 Pákistánští bratři Basít a Amjád zjistili, že 
se dá změnit obsah boot sektoru diskety, 
který je vykonán vždy při spuštění OS z 
diskety (tzv. bootování). Tento nový kód se 
může naistalovat jako rezidentní program do 
paměti a pak sám sebe kopírovat na každou 
disketu přistupovanou přes mechaniku. 

 Tento kód nazvali virus. (první samo množící 

se program)

 První skutečný virus – Charlie nebo Vienna
(v počítačovém programu Charlie byl kód, který s 
pravděpodobností 1:8 po spuštění napadeného 
souboru rebootoval PC.)



 obtěžující chování – zpomaluje práci PC – pro své 
šíření, aktivaci a další "práci" potřebuje část 
systémových prostředků

 blokování místa v paměti 

 grafické a zvukové projevy

 "žertovné" – nápisy na monitoru, padající písmena, 
záměna písmen, chod hodin pozpátku

 nestabilita systému – časté padání některé aplikace 
nebo zamrzáním celého systému

 poškození OS nebo dat - triviální vir přepíše bez 
varování obsah celého disku – pomůže záloha, 
zákeřnější pomalu a nenápadně mění data – záloha 
může obsahovat již také poškozené soubory

dnes – počítačové sítě

 krádež dat 

 šifrování dat – vydírání – smazání viru znamená ztrátu 
dat



E-mailoví či internetoví červi (worms) – v podstatě virus, 
který pro své šíření využívá služeb elektronické pošty nebo přímo 
Internetu - škodlivé skripty, download infikovaných souborů

Trojský kůň – programy, které vykonávají činnost, kterou 
uživatel očekává, a zároveň činnost o níž nemá tušení – př. 
sledujete video a zároveň tentýž program odesílá data z vašeho PC 
nebo je kóduje

Zadní dvířka (backdoor) – aplikace, které otevírají útočníkům 
PC – data nebo PC jako prostředek k dalším útokům

Trojan – Označení pro programy, které se vydávají za jiné

Adware –Program, který sbírá informace o Vás a navštěvovaných 
stránkách, na základě kterých pak zobrazuje pomocí vyskakujících 
oken nevyžádanou reklamu

Červ / worm – program, který se šíří po síti, většinou slouží k 
rozesílání nevyžádané pošty (Spamu) z Vašeho PC



AVG
Kaspersky Anti-Virus 
F-Secure Antivirus
F-PROT
TBAV 
SCAN
pro sítě NET-PROT 
Avast
Norton AntiVirus
McAfee Viruscan
ESET Smart Security
ESET NOD 32 Antivirus



 Používejte antivirový program

 Pravidelně aktualizujte

 Pozor na přílohy u elektronické pošty –
př. obrazek.jpg.exe

 Pravidelně získávejte informace –
www.viry.cz, www.virusbtn.com, 

www.grisoft.cz, www.viruslist.com
 Pravidelně zálohujte

 Nedůvěřujte nikdy, nikomu a ničemu

 Dodržujte tato pravidla



Zdroje

Odkaz:

www.Viry.cz
http://www.google.cz/imgres?q=po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%BD+virus&hl=cs&sa=X&biw=1366&bih=652&tbm=isch&prmd=imvn
s&tbnid=038-6eYHFEwe3M:&imgrefurl=http://www.antivirovecentrum.cz/aktuality/spionazni-malware-madi-napadl-pocitacove-systemy-
na-blizkem-
vychode.aspx&docid=E0Vyt11jWVlkyM&imgurl=http://www.antivirovecentrum.cz/design/ac/images/vlastni/_Virus.jpg&w=300&h=300&ei
=dARkUO38IYKo4gSx9ICQDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=520&vpy=141&dur=1640&hovh=225&hovw=225&tx=140&ty=115&sig=11161222
0618410718508&page=1&tbnh=148&tbnw=148&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:77




