
http://www.microsoft.com/poland/athome/security/viruses/intro_viruses_what.mspx 

Co to jest wirus komputerowy? 

Wirusy komputerowe to programy zaprojektowane specjalnie do zakłócania pracy komputera, rejestrowania, 
uszkadzania lub usuwania danych, albo rozprzestrzeniania się do innych komputerów i poprzez Internet, 
często w celu spowolnienia pracy systemu i powodowania innych problemów. 

Podobnie jak wirusy atakujące człowieka róŜnią się zjadliwością, od wirusa jednodniowej grypy po wirusa 
Ebola, wirusy komputerowe mogą być tylko lekko irytujące, albo wręcz destrukcyjne. Mogą przybierać 
ponadto nowe i róŜnorodne postacie. Dobrą wiadomością jest to, Ŝe przy odrobinie wiedzy i zapobiegliwości 
moŜna zmniejszyć prawdopodobieństwo stania się ofiarą wirusów i ograniczyć skutki ich działania. 

Jak działaj ą wirusy? 

Proste wirusy zwykle wymagają, aby nieostroŜny uŜytkownik komputera nieświadomie je przekazał lub 
wysłał. Niektóre bardziej wyrafinowane wirusy, takie jak robaki, mogą się samodzielnie powielać i wysyłać 
do innych komputerów poprzez przejęcie kontroli nad innymi programami, takimi jak aplikacja do obsługi 
poczty elektronicznej. Pewna grupa wirusów, zwanych końmi trojańskimi (od mitycznego konia 
trojańskiego), mogą wyglądać na uŜyteczne programy, co ma na celu nakłonienie uŜytkownika do ich 
pobrania. Niektóre konie trojańskie mogą nawet dawać oczekiwane rezultaty, w międzyczasie potajemnie 
uszkadzając system uŜytkownika lub inne komputery działające w sieci. 

ChociaŜ dobrze jest zdawać sobie sprawę z istnienia róŜnych rodzajów wirusów i sposobów ich działania, 
najistotniejsze jest, by regularnie uaktualniać oprogramowanie komputera z wykorzystaniem najnowszych 
aktualizacji i narzędzi antywirusowych, być „na bieŜąco” odnośnie nowych zagroŜeń i przestrzegać kilku 
podstawowych zasad przy przeglądaniu stron internetowych, pobieraniu plików i otwieraniu załączników. 
Gdy wirus znajdzie się w komputerze, jego rodzaj czy metoda, jakiej uŜył, by się tam znaleźć, nie są tak 
istotne, jak jego usunięcie i zapobiegnięcie dalszej infekcji. 

Nic nie gwarantuje 100-procentowego bezpieczeństwa komputera. MoŜna jednak zwiększyć bezpieczeństwo 
komputera i ograniczyć moŜliwość infekcji poprzez regularne aktualizowanie oprogramowania, 
utrzymywanie subskrypcji aktualnego oprogramowania antywirusowego i przestrzeganie kilku 
podstawowych zasad. 
Wskazówka: Ze względu na fakt, Ŝe Ŝadna metoda nie gwarantuje stuprocentowego bezpieczeństwa, istotne 
jest regularne tworzenie kopii zapasowej plików o krytycznym znaczeniu , przed wystąpieniem wirusa lub 
innych problemów. 
 

Zasady ochrony przed wirusami: 
1.Regularnie aktualizuj oprogramowanie komputera za pomocą najnowszych aktualizacji. W przypadku 

korzystania z systemu Microsoft Windows XP z dodatkiem SP2 włącz automatyczne aktualizacje. 
2.UŜywaj zapory internetowej (uwaga: system Windows XP z dodatkiem SP2 posiada wbudowaną i od razu 

aktywną zaporę). 
3.Wykup subskrypcję uznawanego przez branŜę oprogramowania antywirusowego i regularnie je aktualizuj. 
4.Nigdy nie otwieraj załączników e-mail od obcych osób. 
5.Unikaj otwierania załączników e-mail w wiadomościach pochodzących od osób znanych, o ile nie wiesz 

dokładnie co załącznik zawiera. Nadawca moŜe nie wiedzieć, Ŝe załącznik zawiera wirusa. 
6.W przypadku korzystania z aplikacji pakietu Microsoft Office zaleca się regularne aktualizowanie równieŜ 

ich. 
 

Co z oprogramowaniem wywiadowczym? 

ChociaŜ programy wywiadowcze róŜnią się od wirusów, niektóre z nich mogą się zachowywać podobnie i 
stwarzać podobne lub inne zagroŜenie. Dodatkowe informacje oraz nowe narzędzie Windows Defender do 
bezpłatnego pobrania dostępne są na naszej stronie poświęconej oprogramowaniu wywiadowczemu. 

 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wirusy_komputerowe 



Wirus komputerowy - najczęściej prosty program komputerowy, który w sposób celowy powiela 
się bez zgody uŜytkownika. Wirus komputerowy w przeciwieństwie do robaka komputerowego do 
swojej działalności wymaga nosiciela w postaci programu komputerowego, poczty elektronicznej 
itp. Wirusy wykorzystują słabość zabezpieczeń systemów komputerowych lub właściwości 
systemów oraz niedoświadczenie i beztroskę uŜytkowników. 

Często wirusami komputerowymi mylnie nazywane są wszystkie złośliwe programy. 

Do zwalczania, usuwania i zabezpieczania się przed wirusami uŜywane są programy antywirusowe. 

Wirus komputerowy to krótki program komputerowy, zwykle szkodzący systemowi operacyjnemu i 
utrudniający pracę uŜytkownikowi komputera. KaŜdy wirus ma zdolność samopowielania. Jest to 
warunek konieczny, aby dany program moŜna było nazywać wirusem. 

Wirusy przenoszone są przewaŜnie w zainfekowanych wcześniej plikach lub w pierwszych 
sektorach fizycznych dysków logicznych. Proces infekcji polega na odpowiedniej modyfikacji 
struktury pliku albo sektora. Zainfekowaną ofiarę nazywa się nosicielem, a proces samopowielania 
replikacją. Długość typowego wirusa waha się w granicach od kilkudziesięciu bajtów do kilku 
kilobajtów. W duŜym stopniu zaleŜy ona od umiejętności programistycznych jego twórcy. 

Od programisty zaleŜą takŜe efekty, jakie wirus będzie wywoływał po zainfekowaniu systemu, na 
przykład: 

• kasowanie i niszczenie danych 
• rozsyłanie spamu 
• dokonywanie ataków na serwery internetowe 
• kradzieŜ danych (hasła, numery kart płatniczych, dane osobowe) 
• wyłączenie komputera 
• wyświetlanie grafiki lub odgrywanie dźwięków 
• uniemoŜliwienie pracy na komputerze 
• umoŜliwienie przejęcia kontroli nad komputerem osobie nieupowaŜnionej 

Inne programy o działaniu destrukcyjnym 

Obok powyŜej opisanych rodzajów wirusów, istnieje szereg programów które często uwaŜane są za 
wirusy, lecz nimi nie są, gdyŜ ich sposób działania jest niezgodny z definicją wirusa. Owszem, ich 
działanie jest szkodliwe dla uŜytkownika systemu, lecz programy te nie doczepiają się do innych 
plików. Są to: robaki, konie trojańskie, spyware 

Robaki (ang. worms) – programy, których działanie polega na tworzeniu własnych duplikatów. Nie 
atakują one Ŝadnych obiektów jak to czynią wirusy, a jedynie same się powielają. Oprócz 
zajmowania miejsca na dysku niekiedy wywołują równieŜ negatywne skutki uboczne. Robaki są 
najbardziej popularne w sieciach, gdzie mają do dyspozycji róŜne protokoły transmisji sieciowej 
dzięki którym mogą się rozprzestrzeniać. 

Konie trojańskie (ang. trojan horses) działają w sposób bardzo prosty. Program będący koniem 
trojańskim, po uruchomieniu wykonuje normalną pracę i uŜytkownikowi wydaje się Ŝe uruchomił 
zwykły program bądź grę. Jednak dodatkowo wykonywane są operacje szkodliwe, niezauwaŜalne 
dla uŜytkownika. Konie trojańskie najłatwiej podrzucić w plikach udających nowe, popularne 
programy bądź gry. 

Spyware - oprogramowanie zbierające informacje o osobie fizycznej lub prawnej bez jej zgody. 
Występuje często jako dodatkowe i ukryte komponenty większego programu, odporne na usuwanie 
i ingerencję uŜytkownika. Spyware zmienia wpisy do rejestru systemu operacyjnego i ustawienia 
uŜytkownika. Potrafi pobierać i uruchamiać pliki pobrane z sieci. 


