
Počítačové viry  
 

- program, který způsobuje nefunkčnost vybraných programů, maže data, 
eventuelně celý disk 

 
Historie 

- počátek 80. let /r. 1983 sestrojil Frederick Cohen  první počítačový vir – uměl 
se pouze množit/ 

- BRIAN  – první škodlivý vir /r. 1986 bratři Basid a Amjad Farooq Alviovi / 
 
Vir se bez vědomí uživatele sám množí, provádí nežádoucí  operace. Je 
odstranitelný pouze antivirovým programem. 
 
 
Šíření 

- vir potřebuje známé prostředí /operační systém/, šíří se prostřednictvím: 
- spustitelné soubory  /programy/ 
  nejčastější /soubory s příponou exe, com, sys/ 
- dokumenty  – makroviry uložené přímo v dokumentu v makru /Word, 
Excel/ 
- elektronická pošta  /e-mail/ - velmi častý  
  příloha samospustitelná při otevření zprávy 
- systémové oblasti  – cílem je Boot sektor nebo partition tabulka 
/uživatel tam nemá přístup/ 

 
 
 
Typy vir ů 

- dělíme podle toho, jak pracují 
 
Souborové viry 
- napadají pouze soubory 
- dále dělíme na: 
 - přepisující vir  – přepíše část programu 
 - link vir  – „přilepí se“ k souboru a přiživují se  
 - doprovodný vir  – zkopíruje soubor do souboru se stejným jménem, ale typu 
com a k tomu se uloží / MS DOS spouští nejprve com/ 
 - vir p římé akce  – provede destrukci a skončí /maže disk/ 
 - rezidentní vir  – načte se a drží v paměti, napadá aktivní soubory 
 - stealth vir  – načte se do paměti a kontroluje celý systém, při antivirovém 
programu umí „zmást“ a skryje se 
 - zakódovaný vir  – pokaždé jiný algoritmus kódování, stejná je jen 
dekódovací instrukce 
 - polymorfní vir  – pro každý soubor se kóduje jinak, jiná i dekódovací funkce 
 - fast infektor  – extrémně rychle se šíří, napadá při spuštění a manipulaci 
 - slow infektor  – velmi pomalu a opatrně 
 
 



Bootviry 
 - spojitost se zaváděním systému /bootování/ 
 - napadá boot sektor nebo partition tabulku pevného disku či diskety 
 - při zavádění systému je aktivován a převezme kontrolu nad funkcemi 
systému 
 - šíří se disketami 
 
Multipartitní viry 
 - kombinují boot viry se souborovými, šíří se souborem, napadají systém 
 
Makroviry 
 - příchodem makrojazyků v textových a tabulkových programech 
 - vir je přenášen a uložen v dokumentu 
 - ovládne program i šablony a při nějakém úkonu /uložení/ spustí makro 
s destrukcí /vymazání/ 
 
 
Jak se viry projevují  
- vir se projevuje podle svého naprogramování 
- existují stovky způsobu – od humorných hlášení /doplň olej/ po destrukci 
- obecně dělíme: 
 Obtěžující 
  - výpisy nesmyslných hlášení 
  - záměna kláves na klávesnici 
  - přesměrování volání 
 Destruk ční 
  - likvidují data 
  - mohou ničit postupně pomocí záměn řetězců /ničí i zálohy/ 
  - ničí i sebe 
  - mohou být naprogramovány na určitou dobu spuštění 
 Ostatní 
  - i špatně napsané viry – mohou i ničit 
 
 
Antivirové programy  
- vyhledávají příslušný vir a „vyléčí“ program /nemusí se mazat – truhla/ 
Jak pracují 
 - vyhledávání pomocí sekvence – většina virů má charakteristickou sekvenci 
 - některé viry s tím počítají a mění sekvence 
 - antivir musí obsahovat tzv. emulátor strojového kódu – umí rozbalit 
zakódovaný vir 
 - funkce tzv. heuristické analýzy – sleduje program, co dělá a pak vyhodnotí 
/asi 70% nových virů/ 
 - tzv. kontrola integrity – hlídá změny v systému, adresářích a systémových 
oblastí disku a detekuje vir 
 
Antivirové programy  
 - nejznám. v ČR AVG, AVP, AVAST, F-PROT, NOD 32  
 



Internet a viry  
- 2 způsoby napadení virem 
 - stáhnutí nakaženého souboru či programu 
 - infikovaný e-mail /reklamní spam/ 
 
 
Jak bojovat proti vir ům 
1/ každé neznámé médium /disketa, CD-ROM/ nejprve otestovat antivirem 
 
2/ nepouštět k počítači cizí osobu /ne hráč s balíkem disket i CD-ROM/ 
 
3/ pravidelně zálohovat data /po likvidaci disku virem jako když je najdete/ 
 
4/ používat a pravidelně aktualizovat antivir 
 
5/ sledovat neobvyklé chování systému /vir se nějak projevuje/ 
 
6/ soubory stažené z internetu zkontrolovat antivirem 
 
7/ podezřelou a nevyžádanou poštu neotevírat a hned mazat 
 
8/ obsahuje-li email podezřelou přílohu, ihned mazat /pozor na koncovky/ 
 


