
szén-szén kettős kötések pi-elektronjai mellett a heteroatomok kötésben 
részt nem vevő p-elektronpárjai is részt vesznek. Ez az oka annak, hogy 
a pirrol nem mutat bázikus tulajdonságot, ami jellemző a szekunder 
aminokra. A piridinben viszont, a három konjugált kettős kötés hat 
pi-elektronja biztosíthatja a delokalizált aromás elektronszextett 
kialakulását, a nitrogénatom kötésben részt nem vevő p-elektronpárjának 
részvétele nélkül is. Ennek tulajdoníthatóan — aromás jellege mellett — 
a piridin bázikus tulajdonságát is megőrzi. 

dr . Szurkos Á r p á d 
Marosvásárhely 

Gyakran ismétlődő kérdések a számítógépes 
vírusokról 

Ha a számítógépek világában új területre tévedünk (vagy akarattal 
megyünk oda), eleinte rengeteg olyan kérdésünk van, amelyet már 
százszor-ezerszer mások is feltettek és minden bizonnyal meg is válaszol-
tak. J ó lenne, ha ezeket a kérdéseket és válaszokat összegyűjtenék! Ez a 
leggyakrabban meg is történik: az ilyen dokumentumokat nevezik FAQ-
nak (Frequently Asked Questions — magyarul gyakran ismétlődő kérdések, 
azaz GYIK). 

Alábbi szövegünk a „Frequently Asked Questions on Virus-L/comp.vi-
rus Release 2.00. Last Updated: 9 October 1995" (röviden: Virus-L FAQ) 
dokumentum második fejezetének fordítása. A teljes angol szöveg lekér-
hető az Internet-hálózatról névtelen ftp-vel a c o r s a . u c r . e d u címről a 
p u b / v i r u s - 1 katalógusból. (1. Egy kis Internet, Firka 1995-96/3) 

B . M e g h a t á r o z á s o k és általános Információk 
B1) Mi a számítógépvírus (és miért kell aggódnunk miatta)? 
Fred Cohen doktori tézise, kutatásai és különféle közleményei által, 

úgymond „megírta a könyvet" a számítógépvírusokról. Kidolgozta a 
vírusok viselkedésének matematikai modelljét, és ezt felhasználva vizs-
gálta a vírusok terjedéséről szóló feltételezéseket. Cohen formális 
meghatározása (modellje) nehezen fordítható le „emberi nyelvre", de 
saját, eléggé közismert köznapi meghatározása szerint „a számítógépvírus 
olyan program, amely képes más programot megfertőzni méghozzá úgy, 
hogy saját (esetleg módosított) másolatát elhelyezi benne." Megjegyezzük, 
hogy ezen meghatározás szerint egy programnak nem kell feltétlenül kárt 
okoznia (pl. állományt törölni v. tönkretenni) ahhoz, hogy vírusnak 
tekintsük. 

Cohen köznapi meghatározásával az a baj, hogy nem fedi a matematikai 
definíció minden finomságát — akárcsak a hozzá hasonló egyéb köznapi 



meghatározások —, és vannak olyan kérdések, amelyekre csak a matema-
tikai modell ismeretében tudunk válaszolni. Cohen, a saját formális 
meghatározása szerint sok olyan programot vírusnak tekint, amelyet 
mások nem tekintenek annak. Például, a Cohen formális meghatározása 
szerint a DOS operációs rendszer alatt futó DISKCOPY program, bizonyos 
körülmények között vírusnak tekinthető. Emiatt bizonyos különbségek 
vannak a Cohen és a Virus-L levelezési listában résztvevők elképzelései 
között. A vírusoknak sok egyéb meghatározása van, de talán a következő 
meghatározásban foglaltak a legtöbbünknek megfelelnek: 

A számítógépvírus olyan önreprodukáló program, amely képes önmaga 
átmásolására, s ezáltal megfertőzhet más programokat olymódon, hogy 
módosítja azokat vagy azok környezetét úgy, hogy egy fertőzőit program 

futtatása maga után vonja a vírus egy esetleg módosított másolatának a 
juttatását. 

Valószínűleg a legfontosabb különbség a fenti meghatározás és a 
Cohen meghatározása között az, hogy itt az önreprodukáló képességet 
hangsúlyozottan fontosnak tartjuk. 

Megjegyezzük, hogy sokan vírusnak tartanak minden olyan programot, 
amely megpróbál elrejteni bizonyos kárt okozó hatást, és megpróbál 
minél több gépen terjedni, holott ezek egy részét helyesen „kukacoknak" 
(1. B2) vagy „trójai (fa)lovaknak" nevezzük (1. B3) . Azonkívül figyelmeztet-
jük az olvasót, hogy az ami a vírus számára megfertőzhető „program", az 
sokszor többet jelent, mint első látásra gondolnánk. Általában, ne 
feltételezzünk túl sokat a vírusok lehetőségeiről és korlátairól! 

Ezek a szoftverjátékok túl komoly veszélyt jelentenek, gyorsabban 
terjednek, mintsem megállíthatók lennének, és közülük a legkevésbé 
ártalmas is lehet életveszélyes. Egy kórházi rendszerben például, egy vírus 
amely csak annyit tesz, hogy kiír egy ártatlan üzenetet és egy billentyű 
lenyomására vár, életveszélyes lehet. Azonkívül a vírusszerzők képtelenek 
megállítani a vírus terjedését, még ha akarnák is. Közös erőfeszítésre van 
szükség ahhoz, hogy a számítógépvírusok ne jelentsenek komoly 
problémát. 

B2) Mi a kukac (worm)? 
A számítógépkukac egy „önmagát tartalmazó" program, amely képes 

arra, hogy egy (önmagával funkcionálisan egyenértékű) másolatát más 
számítógépre átvigye, általában hálózati kapcsolat segítségével . 
Megjegyzendő, hogy a vírusokkal ellentétben, a kukacok nem tapadnak 
semmilyen más programra. Kétféle kukac van: gazdaszámítógép- és 
hálózati kukac. 

A gazdagép-kukac teljes egészében egy adott számítógépen fut, és a 
hálózatot csak arra használja, hogy saját másolatát terjessze. Az olyan 
kukacokat, amelyek törlik önmagukat, miután egy másolatot elküldtek 



(tehát egy adott pillanatban csupán egy példány van belőlük valahol a 
hálózaton) gyakran nyulaknak nevezik. 

A hálózati kukacok több részből állnak, és ezek különböző gépeken 
futnak (különböző feladatokat hajtva végre), és a hálózatot különféle 
információcsere céljából használják. Egy rész átmásolása egy másik gépre 
csak egy ezek közül. Ha a kukacnak van egy központi irányító része, 
akkor a neve polip. A hírhedt Internet Kukac (talán E. H. Spafford cikke 
tárgyalja a legjobban: "The Internet Worm Program: An Analysis", Purdue 
Technical report CSD-TR-823) gazdagépkukac volt, míg a Xerox PARC 
nevű hálózati kukac (kezdetnek egy jó cikk: "The Worm Program — Early 
Experience with a Distributed Computation", Communications of the 
ACM, 25, no. 3, 1982, pp. 172-182) 

B3) Mi a trójai faló (trojan horse)? 
A trójai faló olyan program, amely mást csinál, mint amit a pogramozója 

igér, és amit a felhasználó nem fogadna el, ha tudna róla. Egyesek azt 
tartják, hogy a vírus a trójai faló sajátos esete, amely képes önmagát 
terjeszteni (programokat trójai falóvá alakít). Mások szerint egy olyan 
vírus, amely nem csinál semmit azonkívül, hogy terjed, nem lehet trójai 
faló. Végül, a meghatározás ellenére, legtöbben a trójai faló kifejezést csak 
olyan kárt okozó programokra használják, amelyek nem reprodukálják 
magukat, tehát a trójai faló és a vírus az két különböző dolog. 

B4) Melyek a legfontosabb PC vírusok? 
Általában két nagy vírusosztályról beszélünk. Az első az ún. állomány-

fertőző vírusokat foglalja magába, amelyek programokra tapadnak. Leg-
inkább COM és/vagy EXE állományokat fertőznek meg, de képesek egyéb 
állományok megfertőzésére is pl. SYS, OVL, PRG, MNU és BAT. Létezik 
legalább egy olyan vírus, amely C nyelvű forrásprogramokat támad 
meg. 

Az állományfertőző vírusok lehetnek közvetlenül fertőzőek vagy rezi-
densek A közvetlenül fertőző vírusok kiválasztanak egy vagy több 
programot, amelyet megfertőznek, amikor egy általuk fertőzött program 
fut. A rezidens vírusok beépülnek a számítógép memóriájába (RAM), 
amikor egy általuk fertőzött program először fut, és ezután megfertőznek 
minden futó programot (pl. a Jerusalem vírus esetében) vagy csak 
egyeseket (egy adott feltételtől függően). A közvetlenül fertőző vírusokat 
néha nem-rezidens vírusoknak is szokták nevezni. A Vienna vírus pl. 
közvetlenül fertőző. A legtöbb vírus rezidens. 

A vírusok másik nagy osztálya a rendszervírusoké. Szokás még boot-
vtrusoknak is nevezni őket, mivel a lemez boot szektorába írják be 
magukat. A PC számítógépeken léteznek közönséges boot-vírusok, ame-
lyek a merev- és hajlékony lemez boot szektorát fertőzik meg, és léteznek 
MBR vírusok, amelyek a merevlemez Master Boot Recordját támadják 



meg. Példák rendszervírusokra: Brain, Stoned, Empire, Azusa é s 
Michelangelo. A rendszervírusok mind rezidensek. 

A fenti osztályozásnak egy kicsit ellentmond az, hogy vannak olyan 
vírusok (pl. Tequila) amelyek rendszervírusok, de ugyanakkor állományt 
is fertőznek. Ezek neve: rendszer- és állományfertőző vírusok 

Sok vírusszakértő a fenti két osztályon kívül más vírusosztályokat is 
megkülönböztet. 

A katalógusfertőző vírusok (pl. Dir-II) a katalógustábla bemeneteit 
módosítják úgy, hogy a vírus a program előtt töltődik be és hajtódik végre. 
A program egyáltalán nem módosul, csak a megfelelő katalógusbemenet. 
Van aki ezeket külön osztályba sorolja, mások úgy tekintik, hogy tulaj-
donképpen az állományfertőző vírusok kategóriájába tartoznak. 

A magvírus (pl. 3APA3A) olyan programokat fertőz, amelyek az 
operációs rendszer magvát képezik. 

B5) Mi a lopakodó vírus (stealth virus)? 
A lopakodó vírus, ameddig aktív, elrejti az általa végzett módosításokat. 

Ezt úgy éri el, hogy felügyeli a rendszert, és mindig a fertőzés előtti 
állapotot mutatja. Tehát egy víruskereső program nem ismeri fel a 
módosításokat. Azonban ahhoz, hogy ezt megtehesse rezidensnek kell 
lennie, ezt pedig egy víruskereső felismeri. 

Példa: Az első DOS-vírus, a Brain, amely rendszervírus volt, felügyelte 
a fizikai lemezműveleteket (írás-olvasás) úgy, hogy átirányított minden 
bootszektor-olvasási kísérletet az eredeti boot szektorra. 

Védekezés: Tiszta rendszerlemezre van szükségünk, amely nem tartal-
maz hibás adatokat. Erről indítjuk a rendszert. Ez a „mesterség arany-
szabálya". 

B6) Mi a polimorf vírus (polymorfic virus)? 
A polimorf vírus egymástól különböző másolatokat készít magáról, 

hogy a víruskereső programokat megtévessze. A másolatot kódolt for-
mában Őrzi, ezt tehát dekódolnia kell, amikor a vírus „akcióba" lép. 

A rögzített karakterlánc keresésén alapuló víruskeresőket próbálja 
megtéveszteni az a módszer, amely a vírust változó kulccsal kódolja. Az 
ilyen vírusokat (mint pl. a Cascade) nem is nevezik polimorfnak, mivel a 
dekódolójuk mindig ugyanaz. Tehát a víruskereső a dekódoló szövegét 
használhatja a vírus keresésére. 

A valódi polimorf vírusok többféle kódoló módszert használnak, és így 
több dekódoló rutint használnak, de ezek közül egy adott pillanatban 
csak egy látható, így a rögzített karakterlánc keresésén alapuló víruske-
resőnek nehezebb a dolga, hisz mindegyik rutint ki kell próbálnia. 

A bonyolultabb polimorf vírusok (pl. a V2P6) változtatják az utasításaik 
sorozatát a különböző másolatokban, például úgy, hogy üres utasításokat 
illesztenek bele (NOP - No Operation, vagy pillanatnyilag nem használt 



regiszter tartalmának módosítása), felcserélnek utasításokat vagy utasítás-
sorozatokat, amelyek nem befolyásolják az eredményt (pl. A-ból kivonja 
A-t vagy A értékét O-ra állítja). Egy egyszerű víruskereső program képtelen 
mindezek felismerésére. 

A polimorfizmus legbonyolultabb formája az ún. „víruskészítő gép" 
(Mutation Engine), amely tárgymodul formájában jelenik meg, és segít-
ségével bármely vírus polimorffá tehető. 

A polimorf vírusok elterjedése megnehezíti a víruskeresők munkáját és 
egyre bonyolultabbá teszi őket. 

B7) Mi a "gyorsan" és a „lassan" fertőző vírus (fast and slow infectors)? 
Egy tipikus állományfertőző vírus (mint pl. a Jerusalem) bemásolja 

magát a memóriába, ahol az általa fertőzött program fut, és aztán 
megfertőz minden futó programot. 

A gyorsan fertőző vírus, amikor aktív, nemcsak az éppen futó progra-
mokat fertőzi meg, hanem minden megnyitott programállományt. Tehát, 
ha pl. egy víruskereső programot futtatunk aktív vírus jelenlétében, akkor 
ez a vírus minden programot megfertőz, amelyet a víruskereső megvizs-
gál. Példa gyorsan fertőző vírusokra: Dark Avenger és Frodo. 

A lassan fertőző vírus csak az éppen létrehozott vagy módosított 
programokat fertőzi meg. A cél az, hogy megtévessze az integritásel-
lenőrző programokat, azt sugalmazva, hogy a jogos módosításról van szó, 
hisz nem minden programnál jelentkezik változás. Ilyen pl. a Darth Vader. 

B8) Mi a ritkán fertőző vírus (sparse infector)? 
Ezt a kifejezést olyan vírusokra használják, amelyek csak időnként . 

fertőznek (pl. minden tizedik futó programot) vagy csak olyan progra-
mokat, amelyeknek a hossza egy adott intervallumban van. Mivel ritkán 
fertőznek, csökkentik a felfedezésük valószínűségét. 

B9) Mi a parazita vírus (companion virus)?r 

A parazita vírus ahelyett, hogy megfertőzne egy programot, létrehoz 
egy újat, amelyről a felhasználó nem tud, és ezt futtatja helyette. Miután 
befejezte munkáját, futtatja az illető programot. A PC esetében ezt 
egyszerűen úgy oldja meg, hogy az EXE állomány nevével létrehoz egy 
fertőzött COM állományt, amely így előbb kerül futtatásra, amikor a 
program nevét, minősítő nélkül gépeljük be . 

B10) Mi a páncélvírus (armored virus)? 
A páncélvírus úgy próbál elbújni, hogy különféle trükkökkel nehezíti 

a felismerését. 

Bll) Mi az üregvírus (cavity virus)? 
Az üregvírus felülírja saját utasításaival a program azon részeit, amely 

konstansokat tartalmaz (rendszerint nullákat), így nem módosítja annak 
hosszát, és megőrzi a funkcionalitását. Ilyen volt pl. a Lehigh vírus. 



B12) Mi az alagútvírus (tunneling virus)? 
Az alagútvírus nem használja a megszakítási vektorokat, egyenesen a 

megszakításokat hívja meg. Néhány víruskereső program is használja ezt 
a technikát, hogy ismeretlen vírusokat fedezzen fel. 

B13) Mi a beoltó (dropper)? 
A beoltó programnak az a feladata, hogy elhelyezzen egy vírust a 

célrendszerben. A beoltó olyan formában őrzi a vírust, hogy azt a 
víruskeresők nem találják meg, tehát ő maga nem fertőzött. A beoltó 
program tulajdonképpen trójai faló. 

B14) Mi az ANSI-bomba (ANSI bomb)? 
Az "ANSI-bomba" olyan karaktersorozat, amely szövegállományba 

behelyezve, átprogramoz néhány billentyűzetfunkciót az ANSI meghajtó 
segítségével. Elméletileg megtörténhet, hogy ebben a szövegben is el van 
rejtve egy speciális karaktersorozat, amely átprogramozza az ENTER 
billentyűt úgy, hogy lenyomásával kiad egy „format c:" parancsot, ENTER-
rel lezárva. 

Egy ilyen lehetőség azonban nem kell, hogy megijesszen bennünket, 
hisz ma nagyon kevés PC használ ANSI meghajtót. Ha mégis szükségünk 
van arra, hogy betöltsük az ANSI meghajtót (néhány kommunikációs 
program használja), akkor keressünk egy BBS-ben vagy FTP helyen egy 
újabb változatot, amely már nem engedi meg a billentyűzet átprogra-
mozását. 

(Fordította: Borzási Péter) 

A vírusokról megjelent-
Vásárhelyi József, Kása Zoltán: Mit şi adevăr despre viruşii PC, Editura 

Albastra, Cluj, 1996. Tel.: 064-198263. 

Miért leszek fizikus? 
„A fizikusok fő feladata azoknak 

a legáltalánosabb tüneményeknek a 
felfedezése, amelyekből a világkép 

tiszta dedukcióval levezethető." 
Einstein 

Az emberi értelem egyik adott vágya, hogy keresse, megtalálja és értelmezze 
a természeti jelenségek végtelenül változatos formái között az összefüggéseket. 
A fizika az anyag legáltalánosabb, legegyszerűbb (legkevésbé komplex) formái-
val és tulajdonságaival foglalkozik. Ez a titka annak, hogy miért ért el ez a 
tudomány olyan látványos és az emberiségre nézve nagy horderejű ered-
ményeket. 


