(5V és 0V), a többi a kapukhoz tartozik. A 7400 típusú áramkörben, például, négy
darab két bemenetű NEM-ÉS kapu található.
Ahhoz, hogy a kapcsolásoknál ne kelljen az áram és feszültségértékeken gondolkodni, az áramkörök bemeneteit és kimeneteit is szabványosították. Minden áramkör
kimenete olyan, hogy bármilyen másik kapu bemenetelére ráköthető legyen. A bemenetek is egyformák: a szabványos kapuk bemenetei akkora áramot vesznek fel, mint
egy alapkapu. Ez, a Texas cég számozásrendszerében, a 7400 sorszámot viseli. Ha
valamüyen oknál fogva egy bemenet (elsősorban bonyolultabb áramköröknél) több
áramot vesz fel, akkor azt, az egység többszöröseivel fejezik ki. Egy szokásos kimenet
tíz egyszerű bemenet számára képes elegendő áramot adni.
A fejlődés során különböző logikai áramkörcsaládok alakultak ki. Jelenleg két
alaptípus él egymás mellett: az egyik az úgynevezett TTL (tranzisztor/tranzisztor
logika), a másik a CMOS (complementer metal/oxid/semiconductor) család. Ezek
nem kompatibilisek. Az előbbi olcsóbb, nagyobb fogyasztású, kevésbé érzékeny az
áramköri zavarokra. A CMOS család korszerűbb.
TÖRÖK MIKLÓS
Szeged, JATE

VÍRUSPROGRAMOK III.
Megvallom, amikor nekifogtam a cikksorozat írásásnak, úgy terveztem, hogy az
egyes vírusprogramokról csupán a sorozat befejezése után írok. Sajnos, a nyomdai
átfutási idő, meg a terrorista hajlamú cégek, áthúzták a szépen felépített "kártyavárat".
Az történt, hogy a vírusprogramok átírása, visszafejtett kódok átírása, már-már
üzletté vált, még olyan ámítástechnikai(l) cégek körében is, amelyek a '89 utáni
időkben úttörőként jeleskedtek. (Távol áll tőlem - bár úgy érzem ismétlem magam -,
hogy a privatizáció egészséges voltát szidjam, de el kell ítélnünk azokat, akik a tisztességtelen haszonszerzés címén vírusírásra adták fejüket.) Ez lenne a számítástechnika
kísérőjelensége, amelyre jobb helyen a jogalkotás szigorúsága a válasz.
Sajnos, a diákok körében is elterjedt az üzletszerű vírus-cserebere.
Számítástechnikai "berkekben" elég sok gondot és fejfájást okoz a Michelangelo
születésnapján (március 6-án) aktivizálódó és a Creaping Death (alias DD, alias
Dir-2, vagy ahogyan tetszik) vírus. Mindkettőt a Virussoft olasz terrorista csoport
írta. Korábban, ők írták a Stane-Marijuana, ületve a Ping-Pong "labdázó" vírust is.
A Michelangelo bootvírus 1991 áprilsa óta terjed, a merevlemezen nem a bootszektorba, hanem a partíciós táblába épül be. Aktivizálódásakor - március 6-án leformázza a merevlemez egyes szektorait, károsítja a könyvtári bejegyzéseket, részben pedig, memóriaszeméttel telepiszkolja adatainkat. A vírusnak létezik egy magyar
változata, amelyben az aktiválódás dátumát átírták október 23-ra. Állítólag, egy román változat is létezik, amit egy magáncég ámítástechnikusai írtak, haszonszerzés
céljából (aktivizálódási dátuma május 20.).
Természetesen, a módszer nem ismeretlen: "Pucolj le jó pénzért egy vírust, és tégy
fel egy másikat cserébe." Jó befektetés, olcsó, és egy-két hónap múlva kamatozik.
A másik "baci", a Creaping Death is már biztosan behatolt tájainkra. Nagyon
alattomos, jelenlétére néhány, első pillantásra, egyszerű hibának tűnő jelenség hívja
fel a figyelmet. A vírus memóriarezidens és nem kifejezetten bootvírus. Azt is mondhatnám, hogy új vírusfajtával van dolgunk.
Amikor betöltődik az operációs rendszer, és a gép végrehajtja a rej tett atributumú
rendszerállományokat, velük karöltve a vírus is beül a memória alsó részére, oda, ahol
rendes körülmények között az IO.SYS és az MSDOS.SYS szokott lenni. Jelenléte a
szabad memória területét 1552 oktettel (byte-val) csökkenti. Ha a vírus már aktív a
memóriában, akkor minden .COM és .EXE kiterjesztésű állományt megfertőz. A
vírus saját kódját a lemez utolsó clusterére helyezi, ha az már foglalt, akkor az elé

kerül. Minden megfertőzött állomány első clustere a víruskód lesz. Ha megnézzük a
megfertőzött lemez FAT-jét, látszólag minden változatlan, hiszen a valódi adminisztrációt a vírus intézi. Ha külső, tiszta lemezről töltjük be az operációs rendszert, majd
lefuttatjuk a DOS CHKDSK C:/F parancsát, akkor minden fertőzött állomány
hossza 1023 byte-ra rövidül, azaz, tönkremennek állományaink. Ha a lemezellenőrzést /F opció nélkül indítjuk el, akkor a CHKDSK hihetetlen mennyiségű keresztkapcsolt clustert jelez. Hogyan szabadulhatunk meg ettől a "bacitól", ha nem
rendelkezünk a megfelelő scan-clean verzióval (a V84-es már irtja)? AChlp Magazin
szerintnem érdemes mindent újraformázni, egy hihetetlennek tűnő trükkel meg lehet
szabadulni a gondtól. A Dir-2 vírusnak van egy érdekes tulajdonsága:" Ha a fertőzött
programokat tömörítjük - például, PKZIP vagy ARJ programok valamelyikével -,
akkor az arhív állományokban nem lesz jelen a vírus. Tehát: tömörítsünk minden
végrehajtható programot - még az operációs renszer külső parancsait is ! - majd
használjunk tiszta rendszerlemezt! Kiadjuk a SYS C: parancsot, majd az összes fertőzött .COM és .EXE állományt töröljük. Ezután lefuttatjuk a CHKDSK-t a /F
kapcsolóval, úgy, hogy nem konvertálunk állományba. Végül, tiszta kipakolóval kibontjuk a tömörített programot." [CHIP 1992 január],
A Michelangelo vírus is kiiktatható a Scan-Clean programcsomaggal. Többször
volt már szó a Scan-Clean programokról. A legismertebb vírusdetektor-killer (kereső-irtó) programrendszer, a McAfee Associates terméke, amely már-már szabványnak számít, bár a kelet-európai vírustenyészetben, néha, nehezen lehet
boldogulni vele, helyeseben, egy-egy újabb balkáni gonoszkodó esetében semmit sem
ér. Több verziója ismeretes, jelenleg a Scan 86a legújabb, de a Scan 89b bétatesztes
változata is megjelent már a cikk írásának időpontjában. Nem árt, azonban, tudni,
hogy a Scan 6 5 -ös vezió sem készült el, és helyette egy terrorista csoport kárt okozó
trójai programja került forgalomba. A programrendszert a PKARK, PKZIP vagy
ARJ programokkal tömörített formában terjesztik. A tömörítésben szerepel a tömörített állomány forrása, és a kibontott állomány melletti -AV pedig, az eredetiségre
utal, majd a McAfee cég számítógépes aláírása következik. Valahogy így:
PKUNZIP (R) FASTI Extract Utllity Version 1.1 03-15-90
Copyright 1989-1990 PKWARE Inc. Ali Rlghts Reserved
PKUNZIP/hforhelp
PKUNZIP Reg.U.S. Pat. and Tm. Off.
Searching ZIP:SCANV86.ZIP - ComNet
LuxemDourg BBS (+352)22534 USRJHST/V32
Europe's f Inest MS-DOS f1les collectlon
Exploding: VIRLIST.TXT -AV
Authentic flles Verlf ledl #NW 405 ZIP
Source: McAFEE ASSOCIATES

A VIRLIST.TXT szövegállomány tartalmazza mindazon katalogizált programvírusok jellemzőit, amelyeket a programrendszer felismer és sikeresen irt.
A VALIDATE.COM olyan ellenőrző program, amely szabványosított algoritmus alapján ellenőrzi a Scan család programjainak integritását - ellenőrzi a dokumentációban szereplő verziószámot, állományhosszt és hozzá rendelt CRC értéket -.
A SCAN.EXE a víruskereső program, az ismertebb számítógépes hálózatokban
pedig, a neki megfelelő NETSCAN.EXE végzi a keresést. A verzió utáni szám jelöli
azt, hogy hány alaptörzset ismer fel, vagy irt a program. A jelenlegi V8 9 -es változat,
tehát, 89 fő törzset ismer, 485 ismert vírust, illetve 727 változatukat, összesen tehát,
1212 vírust. Ezek a számok azonban, csakstatisztikai adat értékűvé válnak, ha, mondjuk a FSN nevű vírussal találkozik a kereső (esetleg, annyira "átkutyult" Michelangeloval, hogy még a vírusazonosító is megváltozott).
A program elindításakor szigoríthatjuk a keresést, vagy beállíthatunk néhány
programkapcsolót, ami alapján a program más-más paraméterekkel indul el. A Scan
kapcsoló elindítása a következő:

SCAN d1:... d26: V?/A /AG filename /AV fllename /BELL
/CERTIFY /CHKHI /CG /CV /D /DATE /E .xxx.yyy .zzz
/EXT fllename /FAST /FR /H /HELP /M /MAINT /MANY /NLZ
/NOBREAK /REPORT filename /RG /RV /SAVE /SHOWDATE /SP
/SUB @ filename

Minden egyes kapcsoló leírását mellőzzük, hiszen ezt a dokumentáció (angol nyel vű) megteszi. Mégis, a legfontosabbakról szólnunk kell:
d l : ... d 2 6 : -a vizsgálni kívánt meghajtók betűjele, maximum 26, szabványosan leírva, szóközzel elválasztva
/A -minden állományt vizsgáljon, a szövegállományokat is
/AV -kapcsoljon ellenőrző kódot a vizsgált állományhoz
/CV -ellenőrző kód alapján vizsgáljon
/EXT filename -általunk készített vírusazonosító alapján vizsgáljon
/NOMEM -hagyja el a memóriavizsgálatot
/CHKI -vizsgálja a kiterjesztett ÍM byte-nál nagyobb memóriát is
/RV -távolítsa el az ellenőrző kódot a vizsgált állományból, ha van üyen
/REPORT filename -a vizsgálat eredményét mentse el az általunk megnevezett állományba
@ fllename -keressen a megadott konfigurációs állomány szerint (ide a kapcsolók beállítását kell beírni)
A program BATCH állományából is meghívható, és az operációs rendszer által
lekérdezhető DOS hibakódokkal tér vissza (0 -normális befejezés, 1 -vírust talált, 2
-futási hiba vagy Ctrl-C). Elindításkor a SCAN integritásvédelmi tesztet hajt végre,
és ha hibát talál, jelzi azt, illetve felfüggeszti működését.
Fontos még megemlítenünk, hogyan írhatjuk meg azt a külső vírusazonosító állományt, amit /EXT opcióval adhatunk meg. Először is, olyan szövegszerkesztőt használjunk, amely ASCII szövegállományt hoz létre (Personal Editor, Norton Editor,
Kedit). Az egyes sorokat kocsivissza soremelés karakter zárja le. A vírusazonosító
formátum a következő:
# megjegyzés az első vírushoz
"aa bb cc dd ee ff" vírus_1 _név
# megjegyzés a második vírushoz
"gg hh IIJJ kk II" vírus_2_név
# megjegzés az n-edik vírushoz
"uu w ww xx yy zz" vírus_n_név

Az aa,bb (stb.) helyén hexadecimális számok állnak, minden sor egy vírusra
vonatkozó azonosítást tartalmaz, amit úgy választunk ki, hogy csak az illető vírusra
legyen jellemző (byt-lenyomat). Az" karakter (kódja Alt+34) jelzi az azonosító kezdetét és végét. Használhatunk helyettesítő karaktereket is (*,?).
[E9 7C00 10 7 37CBE9 7C*(4)37CB]

#(n) -változó hosszúságú n byte átugrása a vizsgálatkor
? -egy byte átugrása a vizsgálatkor
A megjegyzéssor # karakterrel kezdődik. Például:
# MIchelAngelescu boot vírus átirat
# Izolálva: 1992.05.20.
"BC 06 00 FF 06 04 EB 31 C9" Michelangelo_related (Mlch-R]

A NETSCAN a hálózati kereső, nem szabadszoftver! Ugyanazokat a vírustörzse-

ket detektálja mint a neki megfelelő Scan, viszont nem okoz zavarokat a hálózat
működésében. Ajánlatos, hogy a rendszergazda használja!
Az MDISC a bootvírusokat távolítja el. Sajnos, ez a program okozza a legtöbb
problémát, ha nem szabványos DOS-al (HP, DR, Tandem, Compag) találkozik. Ilyenkor, kérdezés nélkül tönkreteszi ezeket. Ebben az esetben úgy viselkedik, mint egy jól
megírt vírus.
A CLEAN-UP a Scan csomag vírusölője. A Scan által megadott vírusazonosító
név alapján, amit egyébként, a VIRLIST.TXT is tartalmaz, a clean "takarít". Sok
esetben, azonban, törlést javasol akkor is, amikor a Sysdokl vagy a CHKvIr programrendszerek a "férget" minden gond nélkül kipiszkálják. Természetesen, a CleanUp is elindítható opciók megadásával:
CLEAN d1:... d26: [virusJD] /A /CHKHI /E.xxx ZFR
/GENERIC /MAINT /MANY /REPORT d:f llename /NOPAUSE

A legfontosabb kapcsolók jelentése:
[vfrUs ID] -a Scan által megadott, vagy a táblázatból kikereshető vírusazonosító, amit szögletes zárójelbe kell írni (egyszerre csak egy vírust irt!)
/GENERIC -irtson ki ismeretlen vírusokat is. Ebben az esetben viszont, előbb le
kell futtatnunk a SCAN-t, az /AG opcióval.
A VCOPY megfelel a DOS másoló parancsának, másolásakor vírusellenőrzést is
végez. A másolás ebben az esetben húsz százalékkal lassul a COPY-val végzett másoláshoz képest.
A VSHIELD a Scan csomag rezidens vírusmegelőző programja. Ugyanúgy, mint
a kereső és az irtó program, elindítható szoftverkapcsolók beállításává!:
VSHIELD /CERTIFY állomány /CHKI /CONTACT üzenet /COPY
/CV /F keresési útvonal /IGNORE d1:... d12: /LOCK /M /NB
/NOMEM /SWAP keresési útvonal /WINDOWS /ONLY d1:... d12:

A "Pajzs őre" lassítja a működést, és az egyes mammutprogramok, mint például a
Ventura, nem tűrik meg szívesen a memóriában.
A /CERTIFY állomány-kapcsolóval a rendszergazda felügyeli, ellenőrzi a végrehajtható állományok hozzáférhetőségét. Megelőzi az illegális adathozzáférést. Ezáltal, a rendszer kivédi a vírustámadást. Az ellenőrzés alól csak azok a programok
képeznek kivételt, amelyeket az "állomány" tartalmaz.
/CONTACT üzenet; Amikor a VSHIELD egy vírussal találkozik, ezt az "üzenetet" ír ja ki a képernyőre. Az üzenet lehet egy cím, telefonszám, amelyet sürgős esetben
kell feltárcsáznunk. Az üzenet ötven karakter hosszúságú lehet.
/COPY -védekezés másolás közben; Ellenőrzi a hajlékony lemezek boot szektorát
is. A kapcsoló nem használható a /SWAP-al egyidőben.
/IGNORE d 1:... d 12 -nem ellenőrzi a megadott lemezegységről elindított programokat.^
/LOCK -"lefagyasztja" a rendszert, ha egy víruskódot észlel, így megállítja a fertőzést.
/SWAP -a VSHIELD memóriarezidenssé válik, amit a /REMOVE kapcsolóval
oldhatunk fel.
/WINDOWS -programellenőrzés WINDOWS környezetben.
Ha a Scan programrendszert úgy mutattuk be mint vírusvédő szabványt, akkor
hadd szóljunk pár szót az integrált védelmi renszerek egyik prograjáról, aSYSDOKIról is. Bár nem szabadszoftver, mégis rendelkezik mindazon tulajdonságokkal, amelyek képessé teszik megjelenését a hazai szoftverpiacon. Mindenekelőtt,
integritásvédelemmel és hozzáférésvédelemmel rendelkezik. Az eladás pülanatában
pedig, a tulajdonos nevére dedikálják. Nincs másolásvédelme, így korlátlanul másolható. A lemásolt példányok csak "demo"-ként működnek. Vírust keresnek, de nem
irtanak! Jelszót is kér, ha ezt, a telepítés alkalmával beállítjuk. Menükezelése kellemes, világos és érthető. Mindenkor rendelkzésünkre áll az F1 "forróbülentyű" lenyo-

másával a szükséges és elégséges segítség. Elindításkor a memóriában válik futóképessé. Képes a boot-szektor, illetve a CMOS memória visszaállítására, az általa készített másolat alapján. Ugyanakkor, nemcsak vírusazonosító szerint keres és irt
programvírusokat, hanem egy általa készített bitminta alpján is, amely a kiválasztott
állományok vagy könyvtárak adatait tartalmazza. Egyetlen "hibácskája", hogy nem
tanítható, de amennyiben bejegyzett tulajdonosok vagyunk, a SYSDOKI forgalmazói felújítják a víruslista állományt. Mivel közép-keleteurópai termék, ezért jol használható az itt tenyésző vírusok ellen. Ha egy általa ismeretlen vírust fedez fel, akkor
erről egy állományt készít, amit a program szerzőihez kell eljuttatni.
Az újgenerációs vírusok, sajátos kapcsoló technikájukkal, egyre inkább megnehezítik a felderítésüket. Ezért, újabban, univerzális orvosságként említik a vírusvédő
kártyákat. Anemzetközi forgalomban több ilyen kártya kapható, amelyekközül kettő
tűnik elérhetőnek a hazai felhasználók számára. A SYS-GUARD, illetve a TOP-GUARD kártyákról van szó. Előbbi az AERUS, utóbbi a SAFE lef t terméke. Ismertetésük helyett, talán azt vázolnám fel, mit kell tudnia egy ilyen kártyának ahhoz, hogy
használható legyen:
1. Lehetőleg, minél kevesebb döntést bízzon a felhasználóra.
2. Csak akkor jelezzen, ha valóban baj van, és nem tud mit tenni.
3. Használata ne függjön a felhasználó akaratától, tehát, ha már a számítógépben van, akkor valóban védjen.
4. Rendelkezzék vírusismerettel. A katalógusvírusokkal történő fertőzéseket
minden körülmények között akadályozza meg.
5. A vírusfunkciók felismerésére legyen alkalmas általános védelme. Ne engedje meg az érzékeny rendszerálományok felülírását, a merevlemez formázását.
6. Működjön az egyes processzorok minden üzemmódjában, úgy, hogy védő
hatása érvényesüljön.
7. Működéséhez ne foglaljon el helyet a memóriából, és már a rendszer bekapcsolása után, a boot folyamat előtt aktivizálódjon.
8. Bármiyen típusú merevlemez működését ismerje fel, és fogadja el.
9. Vírusok által, fizikailag megtámadhatatlan legyen, azaz, a kártya "lássa" a
memóriát, de a memóriából ne legyen "látható".
10. A kulcsparaméterek tárolására rendelkezzen saját memóriával, illetve,
akár ebből a memóriából is folytatható legyen a boot folyamat (akár RAM, akár ROM
is lehet).
11. Könyen felfrissíthető legyen a vírusismerete, azaz, tanítható legyen.
12. Támogassa a hozzáférésvédelmet és az adatbiztonsági szolgáltatásokat.
13. Semmiyen szoftver használatát (Norton Utility, Norton Comander, védelem nélküli Ventura, MS Windows), futását ne akadályozza.
14. Rendszerhívásokkal elérhető legyen a felhasználói programból, támogassa
a programozókat, rendelkezzék olyan program interfésszel, amely más alkalmazásból
meghívható.
Ez az új védelmi füozófia jelenti a továbblépést az általános program- és adatbiztonság felé.
Hogy mit hoz a jövő? ASCII vírusokat... sajnos! Lesz-e olyan operációs rendszer,
amely száz százalékos immunitással rendelkezik? Ez, majd eldől, addig is a tiszta
programkörnyezet jegyében tegyük magunkévá a programozók Tízparancsolatát, "ha
már jót nem,... de legalább rosszat ne tegyünk."
1. Vírust ne írj, víruskódot ne adj oda kívülállónak, ne terjessz, mert következményei beláthatatlanok!
2. A kommunikációs hálózatokat használdki,deríts dfel!Szolgáltatást lopni nem
bűn. De, ne tedd tönkre ezeket a rendszereket, amelyek a te kényelmedet is szolgálják.
3. A fizető adatbankokat ingyenesen nyisd meg magad és mások számára! Információt lophatsz, de azokat a rendszerekben módosítani és törölni tüos.
4. Ha egy érzékeny (katonai, nemzetbiztonsági, stb.) rendszerbe sikerül bejutnod, akkor a hackertársadalom megbecsült tagjainak segítségével és a rendszerben
elhelyezett információval hívd fel a gazdák figyelmét arra, hogy lyukas a védelmük.

Ne feledd, nemcsak hecc az adatlopás, hanem hatalmi téboly, és a terrorista őrület is
fel tudja használni ezeket az adatokat, s téged is kényszeríthetnek tudásod kiadására.
Egy esetleges atom, vagy biológiai háború kirobbantása neked sem lehetne érdeked,
mert azt te sem élnéd túl.
5. Noha a banki, pénzügyi rendszerek nem érzékenyek, azok módosítása éppen
olyan, mindha fegyverrel rabolnál bankot. A következményei is ugyanazok!
6. Amit megtudtál az egyes számítógépes renszerekről, az nem lehet üzleti alku
tárgya. Csak egymás közt adható tovább, mert különben terroristák, ipari, vagy politikai kémek célpontjává válsz!
7. Vírus és másolásvédelem írásához sem pénzért, sem pedig szívességből senkinek ne nyújts segítséget! Ha valakit ilyesmin kapsz, tegyél meg mindent az általa
okozott kár következményeinek enyhítésére.
8. Lépj fel minden olyan jelenséggel, vagy cselekedettel szemben, amely az informatikai társadalom stabilitását veszélyezteti, ne rombold, hanem járulj hozzá
konstruktívan. A magánszféra számítógépes ellenőrzését azonban, saját eszközeiddel, minden módon akadályozd meg!
9. Másolásvédett program védelem nélküli verzióját ingyen add oda annak, aki
kéri, hogy minél kevesebb programot tudjanak védetten eladni.
10. Ha védett program feltörését kérik, tedd meg, ha tudod. Ha nem megy, keresd
meg azt, aki képes rá. A felhasználót se vágd meg, mert nem illik komoly hasznot húzni
olyan dologból, amit magad is elítélsz!
11. Másolásvédelem nélkül, elérhető áron forgalmazott programot olyannak adni, aki azt nyugodtan megvehetné, illetlenség. Mit szólnál hozzá, ha az általad készített, olcsó programokból minimális bevételed sem lenne? A védelmeket leszedő
programokat viszont, mindig ingyen add tovább!
12. Egy program rendszerüzeneteit átírhatod, de a szerzői jog jelzését átírni
tiszteletlenség. Különösen erkölcstelen dolog az ilyen programot sajátként árusítani.
Könyvészet:
1. McAfee Associates - Scan89b.Doc 1992.
2. McAfee Associates - Clean89b.Doc 1992.
3. Kis János - Szegedi Imre; Új Víruslélektan, Cédrus kiadó 1991.
4. Chip Magazin 1992 januári, februári, májusi számok.
VÁSÁRHELYI JÓZSEF

SZERVES VEGYÜLETEK SZTEREOKÉMIÁJA*
I. Bevezetés
A molekulák térbeli képződmények. Fizkai és kémiai tulajdonságaikat nem csupán a molekulák atomjait összekapcsoló kötések jellege és sorrendje, vagyis konstitúciója határozza meg, hanem atomjaik térbeli elrendezése is. A vegyületek
térszerkezete kihatással van a velük kapcsolatos biológiai jelenségekre is. Mindez
indokolja a szerves vegyületek sztereokémiája iránti nagy érdeklődést. Ezt igazolja e
kérdéskör tanulmányozásának és leírásának szentelt tudományos közlemények és
könyvek nagy száma. Sajnos, a szerves kémiát tárgyaló líceumi tankönyvek csak vázlatosan érintik a sztereokémiái vonatkozásokat. Hiányzik az egységes értelmezés,
tudományos osztályozás és nómenklatúra, valamint néhány olyan alapfogalom bevezetése, amely elősegítené a tanulók számára a sztereoizomeria jelenségének a megértését.
Ez a cikk azt a célt tűzte ki, hogy tisztázza az alapvető sztereokémiái fogalmakat,
* Elhangzott a Kovásznai Nyári Egyetemen, 1992 - ben.
Megjegyzés: Az ábrák alatt szereplő számok egy-egy vegyületet jelölnek.

