
W. Bilz és O. Lecher a jelenséget biradikálisok képződésével magyarázza, amelyek 
fényelnyelése  kisebb gerjesztési energiát igényel. 

Megállapították, hogy az auxokrom csoportok nem csupán az anyag színét befo-
lyásoljak, hanem ugyanakkor elősegítik annak más anyagokhoz való kapcsolódását, "felhúzását",  pl. a textiliákra, s így ezek a kapcsolódó színes anyagok színezékVznX 
használhatók. A színezékek (szerves festékek)  tehát olyan színező vegyületek, ame-
lyek közvetlenül kötődnek a színezendő anyaghoz. Eredetük szerint két nagy csoport-
ra oszlanak: 1) a természetben előforduló  (természetes) festőanyagok,  amelyek 
lehetnek növényi és állati eredetűek (vagy mikrobiálisak) és 2) szintetikus úton előál-
lított színezékek. Mindkét csoportba tartozó színezékekre jellemző, hogy nagy részük 
nem csupán festőanyag  szerepét tölti be, hanem fontos  fiziológiai,  biológiai vagy 
farmakológiai  jelentőségű is. 

Dr. Makkay Klára 

ROMÁN VÍRUSEXPORT 

Sajnos nem kellett olyan sokáig várni, hogy Románia is felzárkózzon  azon kétes 
hírnevű országok sorába, amelyek Bulgáriához hasonlóan nagy vírusjárványok kiin-
dulópontjává váljanak. Mi több, már víruscentrumokról is beszélünk. A bukaresti, temesvári és kolozsvári egyetemi környezet és ezen kívül egyes számítástechnikai 
vállalkozások is. Ha már adatbiztonsági törvény nem létezik, legalább az egyetemi 
központokban kellene olyan oktatói munkát kifejteni,  amely meggyőzné a hallgató-
kat a vírusprogram-írás káros voltáról. (Jelen cikk írójának tulajdonában van egy 
olyan hirdetés, amelyet a kolozsvári egyetem "faliújságáról"  vettek le gondos kezek -
amely fennen  hirdeti, hogy 250 lej ellenében teljesen visszafejtett  víruskódhoz juthat 
az érdeklődő -, cím és telefon  a hirdetőben.) 

Megjelenésük sorrendjében a következő vírusok ismertek nemzetközi terjedésük 
alapján: Lipici 1.00, Lipici 2.00, Michelangelescu, Jos, Alexander, Románián Vam-
pir, Dark Avenger Románián. 

Röviden mindegyikről néhány mondatban: 

Lipici 1.00: 
Talán a legelső jelzést Mihai Sirbu és Marius Minea adta le a RET oldalain. A két 

programozó már 1991. januárjában jelezte a Lipici 1.00 és a Lipici 2.00 létét. 
Lipici 1.00: 
Hossza 1700 byte .EXE és .COM állományokat fertőz.  Belső számlája jegyzi a 

megfertőzött  állományok számát, és előre meghatározott fertőzési  érték után letörli 
a merevlemez tartalmának jelentős részét alacsony szintű formázással,  ugyanakkor a 

A melegítés hatására fellépő  színváltozást Senier és Shephard (1908) termotropi  -
dnak, a színt váltó anyagokat pedig termokrom  oknak nevezte. Termokrom tulajdon-
sággal rendelkeznek általában a Schiff-bázisok,  szemi- és tioszemikarbazonok, pl.: 



.DOC, .HLP, .ZiP,  .C kiterjesztésű és előzőleg a felhasználó  által megnyitott állomá-
nyokat törli a merevlemezről. A vírus aktivizálódásakor a következő üzenet jelenik 
meg a képernyőn: 

*** You have benn destroyed by Lee pich alien 1.00 *** 

Lipici 2.00: 
A vírus befészkelődik  a memória felső  részébe, csökkentve ezzel a szabad tárka-

pacitást, rezidenssé válása után minden futtatott  .COM és .EXE állományt megfer-
tőz, de szaporodik másolás útján is. A lemezen bad szektornak bejelölt helyen bújik el 
szinte észrevétlenül. Ugyanakkor fertőzi  a master boot szektort, illetve a hajlékony 
lemezek boot szektorát is. 

Ha a vírus a memóriában aktív, akkor a kiadott DIR parancs a fertőzött  állomá-
nyok eredeti hosszát mutatja, viszont megváltozik az utolsó módosítás időpontja és a 
másodperceket minden esetben 60-ra állítja. A víruskódban a keletkezésre utaló szö-
veget rejtettek el, amit valószínűleg megjelenítésre szántak: 

"Lipici (C) 1991. by Eastern Digital 1900 Timi$oara" 

Michelangelescu 
A Michelangelescu néven ismert vírus, a minden év március 6-án aktivizálódó 

Michelangelo vírus hazai változata azzal a különbséggel, hogy a víruskoppintók csu-
pán az aktivizálódás dátumát írták át hazai történelmünk egy viharosnak mondott 
napjára: június 13-ra. Mivel egyebekben hasonlít az eredeti vírusváltozathoz, ezért 
ismertetném a Michelangelo vírus jellegzetességeit, felismerésének  és irtásának 
módszereit. 

A Michelangelo típusú vírusokat a Stoned vírus alapján készítették. Memóriare-
zidens, a merevlemezt formázza,  csökkenti a rendszermemóriát és felülírja  a hajlé-
kony lemez katalógusterületét. A rendszerbe, fertőzött  hajlékony lemez 
bootszektoráról kerül át a merevlemez bootszektorába. Ha a vírus aktív, a memóriá-
ban a DOS CHKDSK programja 2048 byte-tal kisebb memóriaméretet mutat, mint 
amekkora a rendszer tárkapacitása (pl. 640K-2K=655360-2048=653312). Az INT 
12 megszakítást átirányítja magára, ezáltal megakadályozza a vírus által lefoglalt 
terület felülírását.  A fertőzött  lemez bootszektorának tartalmát elmenti egy jól meg-
határozott helyre, ami egyben az irtás kulcsa is, ha a szabványos vírusirtó programunk 
(Scan/Clean, HtScan) nem tudja helyesen irtani. Ezt a megoldást azonban csak gya-
korlott, az operációs rendszert ismerő felhasználónak  ajánljuk. Nem szükséges hozzá 
más, mint egy tiszta, írásvédett rendszerlemez és a Norton Utilitiy Disk Editor prog-
ramja. íme a gyógymód: 

A 360K-S, 5.25" lemezeknél a vírus az eredeti bootszektort a logikai 11 -es szektor-
ba helyezi át (katalógusterület utolsó szektora), 1.2M-S 5.25" lemezeknél az eredeti 
bootszektor a logikai 28-as szektorra kerül (side=l, Irack=O1 sector=14) merevlemez 
fertőzés  esetén a partíciós táblába épül be. A merevlemez eredeti partíciós tábláját a 
0. oldal, 0 sáv 7. szektorra (side 0, cylinder 0 sector 7) teszi át. 

A Diskeditorral pedig a megadott helyről visszaírhatjuk a bootszektor, illetve 
partíciós tábla tartalmát. Igy ha a vírus által felülírt  katalógusbejegyzéseknek megfe-
lelő állományok el is vesznek, mégis a rendszer egészét gyógyítani tudjuk. 

Jos 
A Jos annyira gyorsan terjedt el, hogy már Németországban is jelezték. Neve 

szintén egy történelmi eseményhez fűződik  1989. XII. 22, és a benne található szöveg 
alapján az első román politikai vírusként tartható számon: 

"JABBERWOCKY 
, the first  Románián Political Virussian 

DhoEl 
D hahaha 
Releasedate 12-22-1990" 
A vírus nem mutat rokonságot a szövegben említett Jabberwocky vírussal, ezért 

nem is lehet irtani a Clean [JW2] paranccsal. A vírus hossza 1000 byte és .COM 



állományokat fertőz  (a COMMAND.COM-ot nem). A memória alsó címterületén 
1312 byte helyet foglal  el, és memóriarezidens. Rezidenssé válása után magára irá-
nyítja a DOS INT 09H és INT 21H megszakításokat, ezáltal ellenőriz mindent, azaz a 
billentyűzetkezelő és a DOS függvény  hívások funkcióit.  Ezzel átveszi az operációs 
rendszer közvetlen vezérlését. Megfertőz  bármilyen megnyitott .COM állományt. 
Fertőzéskor megnöveli az állományok hosszát 1000 byte-tal, viszont a programok 
keletkezésének dátumát és időadatát nem változtatja 

Alexander 
Keletkezésének helye a benne levő kódolt szöveg alapján valószínűleg Konstanca, ("Alexander Constanta Romania") írója pedig a magát Alex 0302-esnek nevező 

egyén. 
Az előbb említett Alex 0302 és a "COMMAND.COM" szöveg bármely segédprog-

rammal észrevehető a fertőzött  állományokban. A vírus kódjának megfejtése  után 
nemcsak a keletkezés helye válik ismertté, hanem a Joker vírus szövegeire emlékezte-
tő hosszabb üzenet is láthatóvá válik: 

"Apa depistata in microprocessor 
Functionarea poate fi  compromisa 
Se recomanda oprirea calculatorului 
Citeva ore pentru uscare." 
Megfertőz  minden .EXE és .COM állományt. 
Tárrezidenssé válik a vektor elindítása után és az operációs rendszernek fenntar-

tott 640 kbyte-os terület alatti címekre telepszik, ahol 3088 byte memóriát foglal  el. 
Az operációs rendszertől átveszi az INT8H, INT21H, INT27H megszakításokat (ti-
mer - rendszeróra-megszakítás, DOS hívások, TSR Terminate and Stay Resident -
programfutás  utáni rezidenssé válás). Terjedéséhez elegendő, ha a fent  említett állo-
mányokat bármilyen céllal megnyitjuk. Megfertőzi,  nem túl bölcsen a COM-
MAND.COM-ot is. Fertőzéskor a programok 1951 byte-tal gyarapodnak, ha azok 
.COM típusúak és 1951 -1956 byte-tal a paragrafus  elejére igazítással, ha .EXE típu-
súak. 

Szerencsére ezt a "kórokozót" több szabványos vírusirtó program is felismeri,  úgymint IBMW, Netshield, Sweep, Htscan.. 

Dark  Avenger Románián 
Nagy valószínűséggel Romániában írták át a bolgár eredetű DarkAvenger-Bvirus 

programkódját. A vektorprogram lefuttatása  után a vírus betelepszik az operációs 
rendszer számára fenntartott  terület felső  részére és a gép kikapcsolásáig aktív marad 
a memóriában. Megfertőz  minden megnyitott .EXE állományt (végrehajtás, máso-
lás). Aktivizálódáskor nagy károkat okozhat, tönkretéve a lemezre mentett állomá-
nyok tartalmát. A lemez bootszektorán kisajátít egy byte-nyi helyet, melyet a 
fertőzések  számlálásának nyilvántartására használ fel.  Minden 16. fertőzés  után fel-
ülír egy véletlenszerűen kiválasztott szektort saját kódjának valamely részletének 
"idézésével". Ezáltal ezen a szektoron tárolt adatok végérvényesen elvesznek. A vírus-
ban meghagyták a jól ismert Eddie üzenetet: 

"Eddie lives... somewhere in time! 
Diana P. 
This program was written in the city of  Sofia  (C) 1988-1989 Dark Avenger." 
Az .EXE állományok hossza 1800-1814 byte-tal nő a megfertőzésük  során. 

Románián Vampirus 
Bár Drakula úr a történelem pozitívumaként ismert, igaz ugyan, hogy véreskfezű 

volt, de ez nem von le érdemeiből semmit, legfeljebb  a horrorfilmek  negatív hősévé 
vált. Ez a negatívum most gyarapodott a számítógép felhasználók  idegeinek borzolá-
sával. A vírusprogram megfertőz  minden .COM és .EXE állományt, kivéve a COM-
MAND.COM-ot. A víruskód hossza 1488 byte. Több DOS megszakítást is elvesz az 
operációs rendszertől, de legelsőnek azonban a INT 2l-es megszakítást. Az előbb 
említett INT 21 Exec alfunkcióját  használja fel  a szaporodáshoz. Természetesen az 



írásvédett állományokat is megfertőzi  egy kis trükkel (írásvédelem megszüntetés, fertőzés,  írásvédelem visszaállítás). A víruskód visszafejtése  ellen szintén védekezik 
(antidebug funkciókkal  ellátva). Ha a lemezről beolvasott programsorban saját kód-
részletét ismeri fel,  akkor a víruskódot XOR utasítással titkosítja és az eredményhez 
hozzáadja a fertőzések  számát. Amikor a végeredmény elér egy adott értéket, törli a 
programot a lemezről. Az állomány attribútumának módosításakor a kritikus hibák 
jelzésére használt megszakítást is módosítja (INT 24), működését pedig egy apró 
zenei motívum jelzi azINT 1C felhasználásával.  Amegszakítást a rendszer másodper-
cenként 18-szor hívja meg, és amikor az ütemadó számlálója, mely FFFF-ről indult, lenullázódik, a számítógép zenélni kezd. Kódjában egy nevere utaló szövegrész talál-
ható, mely a képernyőn nem kerül megjelenítésre: 

o GCSBRO o 
o ROMÁNIÁN VAMPIRUS o 
Az örökös átkódolás miatt azonosítása és irtása nem oldható meg egyszerű eszkö-

zökkel. Felismerése esetén csak a törlés segít. 
Sajnos ez a leggyakoribb szó, mely a témával kapcsolatosan elhangzik, A vírusírók 

fantáziája  nem ismer határt, ha csupán a Windows alatt futó  vírusokra gondolok, amelyek letüthatják azt az ablakot, amelyben éppen futnak,  és (az ablak mérete lehet 
O is), akkor víruskereső legyen a talpán, amelyik kiirtja onnan. 

Az idő múltával a matematika alkalmazásai iránti érdeklődése egyre nagyobb 
hansúlyt kapott, hogy 194l-re érdeklődésének homlokterébe kerüljön. Ez a leg-
messzemenőbb következményekkel járt az Egyesült Államokra nézve általában, és a 
számítógépekkel kapcsolatban különösen. Ezzel összefüggésben  érdemes figyelmet 
szentelnünk annak a dolgozatnak, amelyet Neumann 1928-ban írt a játékelméletről. 
Ez volt az első próbálkozása ezen a területen, és jóllehet mások is tettek e téren 
kísérleti lépéseket - többek között Borel, Steinhaus és Zermelo -, ő volt az első, aki 
rámutatott a játékok és a közgazdasági folyamatok  közötti kapcsolatra és bebizonyí-
totta azóta híressé vált minimaxtételét, amely játékok bizonyos fontos  osztályai ese-
tére nyerő stratégia létezését garantálja. Neumann és Morgenstern ismert könyvében 
a következő olvasható:" megfontolásaink  a stratégiai játékok elméletének alkalmazá-
sához fognak  vezetni, amely matematikai elméletet több egymást követő lépésben 
dolgozta ki egyikünk 1928 majd 1940-41 folyamán." 

Jellemző ez Neumann egész munkásságára: nagyon kevés, állandóan összefonódó 
és általában váratlanul, de mélyenszántóan visszatérő motívum, amely mindig eszté-
tikai élvezetet okoz. Neumann valójában a matematika egyik legnagyobb művésze 
volt. Tökéletesen biztos érzéke volt az iránt, hogy matematikai szempontból mi az 
elegáns, és erre a mozzanatra mindig tekintettel volt. Soha sem elégítette ki pusztán 
az, hogy elérte az eredményt; szükségét érezte, hogy az elegánsan és könnyedén tör-
ténjék. Gyakran mondta nekem, mikor valamilyen témán együtt dolgoztunk; "nos, így 
kell ezt elegánsan csinálni." 

* folytatás  előző lapszámunkból 

Vásárhelyi József 

Arcképcsarnok, tudományok története 

90 éve született Neumann János * 


