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320. Počítačové viry, antivirové programy
Pracovní list
Cvičení
Otázky zodpovězte do tohoto dokumentu, cvičení si přejmenujte názvem Vaše příjmení + viry (pomocí
volby Uložit jako). Odpovědi pište přímo k otázkám, odlište je barevně.
1. Co má počítačový virus společného s virem biologickým?
2. Proč asi lidé tvoří počítačové viry?
3. Jaký smysl mají antivirové programy? Umí odhalit všechny viry? Zdůvodněte svůj názor.
4. Může se virus šířit s jednoduchým textovým souborem?
5. Může virus napadnout monitor?
6. Co je to bootsektor?
7. Co je to bootování?
8. Kde se skrývají bootviry a kdy útočí?
9. Jak je to se souborovými viry?
10. Jak se nazývají viry, které umějí napadat obojí?
11. S kterým softwarem souvisí činnost makrovirů.
12. Co víte o internetových červech?
13. Co víte o trojských koních?
14. Co víte o hoaxech?
15. Může vyhledávání nebo skenování objevit dosud neznámý virus?
16. Dokáže to heuristická analýza? Jaká je její nevýhoda?
17. Vyhledejte na internetu informace o nějakém současném počítačovém viru a vložte je do tohoto
dokumentu.
18. Proveďte kontrolu složky Dokumenty a uložte okno s výsledky jako obrázek.
19. Zjistěte základní informace o alespoň dvou antivirech (název, licence pro použití, cenu produktu,
webovou stránku výrobce případně další důležité údaje). Získané informace zpracujte do jednoduché
tabulky.
20. Proč je (z hlediska antivirové ochrany) třeba zobrazovat přípony souborů?
21. Vymyslete si vlastní hoax. (Chraň Vás matka příroda, abyste ho začali rozesílat.)
22. Virus jako takový je software, zkuste si vizualizovat svou představu (Dejme tomu, že jste zaměstnancem
antivirové firmy a máte připravit obrázek pro oživení manuálů) a namalovat si ho. Obrázek namalujte
v programu Malování, uložte ho a zároveň vložte jako obrázek do tohoto cvičení.

Vypracované cvičení uložte na vyhrazené místo na školní server.

Cvičení s řešením
Otázky zodpovězte do tohoto dokumentu, cvičení si přejmenujte názvem Vaše příjmení + viry (pomocí
volby Uložit jako). Odpovědi pište přímo k otázkám, odlište je barevně.
1. Co má počítačový virus společného s virem biologickým?
Umí se šířit a napadat své okolí.
2. Proč asi lidé tvoří počítačové viry?
Dokázat si, že ho umí napsat. Něco nebo někoho poškodit. Něco získat (přístup k informacím,
k heslům, kódům k bankovním účtům, ovládnutí cizího počítače.
3. Jaký smysl mají antivirové programy? Umí odhalit všechny viry? Zdůvodněte svůj názor.
Umí odhalit přítomné viry v počítači a zamezit jim v činnosti. Umí většinou odhalit jen již známé
viry. Antivirový program by měl být v každém počítači samozřejmostí.
4. Může se virus šířit s jednoduchým textovým souborem?
Ne
5. Může virus napadnout monitor?
Ne, nemůže napadnout přímo HW. Napadá programy a data.
6. Co je to bootsektor?
Vyhrazená oblast v pevném disku, diskety, obsahuje krátký a pro běžné uživatele nepřístupný
program pro zavedení operačního systému.
7. Co je to bootování?
Načítání systému z disku do operační paměti.
8. Kde se skrývají bootviry a kdy útočí?
Vir napadá boot sektor nebo partition tabulku disku či diskety. Je pak aktivován při zavádění
systému.
9. Jak je to se souborovými viry?
Napadají soubory (programy), ovládnou jejich činnost.
10. Jak se nazývají viry, které umějí napadat obojí?
Makroviry
11. S kterým softwarem souvisí činnost makrovirů.
Programy, které umí pracovat s makry (např. NS Word, MS Excel)
12. Co víte o internetových červech?
Je to typ virů, který se šíří sám bez přičinění uživatele. Nejčastěji elektronickou poštou nebo při
návštěvě napadených internetových stránek.
Červ infikuje systém, převezme kontrolu nad prostředky zodpovědnými za síťovou komunikaci a
využívá je ke svému vlastnímu šíření.
13. Co víte o trojských koních?
Tváří se jako užitečný program, škodí výpisem podivných hlášení i smazáním dat, může vyvíjet i
škodlivou činnost.

14. Co víte o hoaxech?
poplašná zpráva, řetězové dopisy s varováním na neexistující nebezpečí, … Na www.hoax.cz je
databáze nejrozšířenějších hoaxů.
15. Může vyhledávání nebo skenování objevit dosud neznámý virus?
Ne, umí nalézt pouze viry, které má zapracované ve virové databázi (proto je nutné ji udržovat co
nejvíce aktuální)
16. Dokáže to heuristická analýza? Jaká je její nevýhoda?
Ano. Emuluje činnost programu a sleduje ji. Nevýhoda – dlouho trvá testování, ne vždy má pravdu
(někdy jde o planý poplach)
17. Vyhledejte na internetu informace o nějakém současném počítačovém viru a vložte je do tohoto
dokumentu.
OneHalf (Košický mor) pochází ze Slovenska, vznikl roku 1994. Poměrně úspěšně se šířil, uměl se
dobře maskovat před antivirovými programy. Při aktivaci zašifroval část pevného disku, časem se
stala data nečitelná. Když virus zašifroval polovinu dat, zobrazil hlášku a ukončil se. Došlo většinou
ke ztrátě dat.

18. Proveďte kontrolu složky Dokumenty a uložte okno s výsledky jako obrázek.

19. Zjistěte základní informace o alespoň dvou antivirech (název, licence pro použití, cenu produktu,
webovou stránku výrobce případně další důležité údaje). Získané informace zpracujte
do jednoduché tabulky.
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20. Proč je (z hlediska antivirové ochrany) třeba zobrazovat přípony souborů?
Aby bylo na první pohled zřejmé, který soubor chceme spustit.
21. Vymyslete si vlastní hoax. (Chraň Vás matka příroda, abyste ho začali rozesílat.)
Včera jsem našla krásné štěňátko zlatého retrívra. Nemůžu si ho nechat, přihlaste se, předám Vám
ho zcela zdarma. Volejte co nejrychleji.
22. Virus jako takový je software, zkuste si vizualizovat svou představu (Dejme tomu, že jste
zaměstnancem antivirové firmy a máte připravit obrázek pro oživení manuálů) a namalovat si ho.
Obrázek namalujte v programu Malování, uložte ho a zároveň vložte jako obrázek do tohoto
cvičení.

Vypracované cvičení uložte na vyhrazené místo na školní server.

