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Miért fontos a védelem? 

    Azért fontos hogy védjük a gépünket a 

különböző behatolók ellen, és ezzel azt érjük el, 

hogy ne használják fel a lementett adatokat 

ellenünk, vagy saját célra! 

 

Ezek a célok lehetnek: Bankkártya adatok 

felhasználása, vesztegetés, privát üzenetek 

megtekintése, profilok ellopása... stb 



Mik azok a vírusok? 
A számítógépes vírus olyan programkód, 

amely saját másolatait helyezi el más, 

végrehajtható programokban vagy 

dokumentumokban. Többnyire 

rosszindulatú, más állományokat 

használhatatlanná, sőt teljesen tönkre is 

tehet. Hatása ellen védekezni 

megfelelő vírusirtó szoftverrel többnyire 

lehetséges. 



Milyen vírusok léteznek? 

Számítógépes vírusok fajtái, 

csoportosítása 

       A számítógépes vírusokat 
több szempont szerint 
csoportosíthatjuk. Ilyen 
szempont szerint lehet az, 
hogy milyen állományokat 
fertőznek meg, milyen 
állományokkal terjednek. 
Másik csoportosítási 
szempont lehet, hogy a vírus 
mennyire károkozó.



Vírus fajták nevei/ jellegzetességei  

      Terjedésük szerint lehetnek: 

→ Boot vírusok:  

Elindításkor lépnek életbe 

→ Alkalmazásvírusok:  

Ez egy olyan vírus ami alkalmazás 

megnyitásával terjed 

→ Makrovírusok : 

Elsősorban olyan dokumentumszerkesztő 

programokat támadnak meg a makrovírusok.  

→ Férgek:  

→  Elsősorban interneten, hálózaton terjednek

Károkozás szerint lehetnek: 
• Rosszindulatú vírusok 
• Ártalmatlan vírusok 
 



Mivel védjem meg magamat? 

Vírus kereső, -mentesítő programok 

→ A víruskereső-, figyelő- és irtóprogramoknak az a feladata, hogy: 

→ Megakadályozzák a vírusok bejutását a gépünkbe. 

→ Ha már bejutott a vírus, akkor felismerjék, és lehetőleg eltávolítsák. 

→ Megakadályozzák, hogy a számítógép továbbadja a fertőzést.



Víruskereső programok általános szolgáltatásai 

→ A helyi és csatolt meghajtók időzíthető ellenőrzése. A programot be 

lehet állítani, hogy bizonyos időszakonként ellenőrizze a merevlemezen, 

optikai meghajtón, hálózati meghajtón tárolt valamennyi állományt. Ez 

a „teljes rendszerellenőrzés” nem csak automatikusan időzítve, hanem a 

felhasználó kérésére is elindítható. 

→ Programok, dokumentumok ellenőrzése a megnyitásuk, letöltésük 

pillanatában. 

→ A vírusinformációk rendszeres frissítése. 



Elérhető népszerű vírusírtók 

1   McAfee Total Protection 

2   ESET Internet Security 

3   Norton Antivirus 

4   Bitdefender Antivirus 
Még nagyon sok vírusírtó létezik, ezek csak példák! 


