
Група «Комп’ютерні лікарі» 

Комп’ютерні віруси та їх лікування. 



Комп'ютерний вірус (англ. computer virus) — комп'ютерна програма, яка 

має здатність до прихованого саморозмноження.  

Одночасно зі створенням власних копій віруси можуть завдавати шкоди: 

знищувати, пошкоджувати, викрадати дані, знижувати або й зовсім 

унеможливлювати подальшу працездатність операційної системи комп'ютера. 

Розрізняють файлові, завантажувальні та макро-віруси.  

Можливі також комбінації цих типів. Нині відомі десятки тисяч 

комп'ютерних вірусів, які поширюються через мережу Інтернет по всьому світу. 

Необізнані користувачі ПК помилково відносять до комп'ютерних вірусів також 

інші види зловмисного ПЗ — програм-шпигунів чи навіть спам.  

За створення та поширення шкідливих програм (в тому числі вірусів) у 

багатьох країнах передбачена кримінальна відповідальність. Зокрема, в Україні 

поширення комп'ютерних вірусів переслідується і карається відповідно 

до Кримінального кодексу (статті 361, 362, 363). Приклади 

вірусів: Neshta, Staog, Archiveus. 



Класифікація 
Не існує єдиної системи класифікації та іменування вірусів (хоча спроба 

створити стандарт була зроблена на зустрічі CARO в 1991 році). 

Прийнято розділяти віруси за: 

 об'єктами, які вражаються (файлові віруси, завантажувальні віруси, анти-

антивірусні віруси, скриптові віруси, макро-віруси, мережеві черв'яки). 

 способом зараження (перезаписуючі віруси, віруси-компаньйони, файлові 

хробаки, віруси-ланки, паразитичні віруси, віруси, що вражають вихідний код 

программ) 

 операційними системами і платформами, які вражаються (DOS, Microsoft 

Windows, Unix, Linux, інші) 

 активністю (резидентні віруси, нерезидентні віруси) 

 технологіями, які використовуються вірусом (нешифровані/шифровані 

віруси, поліморфні віруси, стелс-віруси (руткіт і буткіт)) 

 деструктивними можливостями (нешкідливі віруси, безпечні 

віруси, небезпечні віруси, дуже небезпечні віруси) 

 мовою, якою написаний вірус (асемблер, високорівнева мова 

програмування, скриптова мова, інші). 



Ознаки зараження вірусом 

Зменшення вільної пам'яті 

Уповільнення роботи комп'ютера 

Затримки при виконанні програм 

Незрозумілі зміни в файлах 

Зміна дати модифікації файлів без причини 

Незрозумілі помилки Write-protection 

Помилки при інсталяції і запуску Windows 

Відключення 32-розрядного допуску до диску 

Неспроможність зберігати документи Word в інші 

каталоги, крім Template 

Погана робота дисків 

Файли невідомого походження 



Ранні ознаки зараження дуже тяжко виявити, але коли 

вірус переходить в активну фазу, тоді легко помітити такі 

зміни: 

 Зникнення файлів 

 Форматування HDD 

 Неспроможність завантажити комп'ютер 

 Неспроможність завантажити файли 

 Незрозумілі системні повідомлення, звукові ефекти 

і т. д. 

Здебільшого, все це в минулому. Зараз основні ознаки — 

самовільне відкривання браузером деяких сайтів 

(рекламного характеру), підозріло підвищений інтернет-

трафік та повідомлення від друзів, що ваші листи 

електронної пошти до них містили вірус. 

 



Антивірусні програми 
До програмних засобів захисту належать різні антивірусні 

програми (антивіруси). Антивірус - це програма, яка виявляє й 

знешкоджує комп'ютерні віруси. Слід зауважити, що віруси у своєму 

розвиткові випереджають антивірусні програми, тому навіть у випадку 

регулярного користування антивірусів немає 100% гарантії безпеки.  

Антивірусні програми можуть виявляти та знищувати лише відомі 

віруси, при появі нового комп'ютерного вірусу захисту від нього не 

існує до тих пір, поки для нього не буде розроблено свій антивірус.  

Однак, багато сучасних антивірусних пакетів мають у своєму 

складі спеціальний програмний модуль, який називається евристичний 

аналізатор, і який здатний досліджувати вміст файлів на наявність 

коду, характерного для комп'ютерних вірусів. Це дає змогу вчасно 

виявляти та попереджати про небезпеку зараження новим вірусом. 



DRWEB 
Один з кращих антивірусів із сильним алгоритмом знаходження 

вірусів.  

Поліфаг, здатний перевіряти файли в архівах, документи Word і 
робочі книги Excel, виявляє поліморфні віруси, котрі в останній час, 
отримують все більше поширення.  

Достатньо сказати, що епідемію дуже небезпечного вірусу OneHalf 
зупинив саме DrWeb. Евристичний аналізатор DrWeb, досліджуючи 
програми на наявність фрагментів коду, характерних для вірусів, 
дозволяє знайти майже 90% невідомих вірусів. При завантаженні 
програми в першу чергу DrWeb перевіряє самого себе на цілісність, 
після чого тестує оперативну пам'ять. Програма може працювати у 
діалоговому режимі, має дуже зручний інтерфейс користувача, який 
можна настроювати. 



ADINF 
Антивірус-ревізор диска ADINF (Avanced DiskINFoscope) дозволяє знаходити та 

знищувати, як існуючі звичайні, stealth- і поліморфні віруси, так і зовсім нові. 

Антивірус має в своєму розпорядженні лікуючий блок ревізору ADINF - Adinf Cure 

Module - який може знешкодити до 97% всіх вірусів. Цю цифру наводить 

"ДіалогНаука", виходячи з результатів тестування, котре відбувалося на колекціях 

вірусів двох визнаних авторитетів в цій області - Д.Н.Лозинського й фірми 

Dr.Solomon's (Великобританія). 

ADINF завантажується автоматично у разі вмикання комп'ютера і контролює boot-

сектор і файли на диску (дата й час створення, довжина, контрольна сума), виводячи 

повідомлення про їх зміни. Завдяки тому, що ADINF здійснює дискові операції в обхід 

операційної системи, звертаючись до функцій BIOS, досягаються не тільки 

можливість виявлення активних stealth-вірусів на рівні переривання Int 13h, але і 

висока швидкість перевірки диску. Якщо знайдено boot-вірус, то ADINF просто 

відновить попередній завантажувальний сектор, котрий зберігається в його таблиці. 

Якщо вірус є файловим, то тут на допомогу приходить лікуючий блок Adinf Cure 

Module, який на основі звіту основного модуля про заражені файли порівнює нові 

параметри файлів із попередніми, які зберігаються в спеціальних таблицях. При 

виявленні розбіжностей ADINF відновлює попередній стан файлу, а не знищує тіло 

вірусу, як це роблять поліфаги. 



AVP 
Антивірус AVP (AntiVirus Program) відноситься до поліфагів, у процесі роботи 

перевіряє оперативну пам'ять, файли, в тому числі архівні, на гнучких, локальних, 

мережних і CD-ROM дисках, а також системні структури даних, такі як 

завантажувальний сектор, таблицю розділів і т.д. Програма має евристичний аналізатор, 

котрий, за твердженнями розробників антивірусу здатний знаходити майже 80% усіх 

вірусів. Програма AVP є 32-розрядним додатком для роботи в середовищі операційних 

систем Windows 98, NT і 2000, має зручний інтерфейс, а також одну з найбільших у світі 

антивірусну базу. Нові бази антивірусів до AVP з'являються приблизно один раз у 

тиждень і їх можна отримати з Internet. Ця програма здійснює пошук і вилучення 

найрізноманітніших вірусів, у тому числі: 

 поліморфних, або вірусів, що самошифруються; 

 стелс-вірусів, або вірусів-невидимок; 

 нових вірусів для Windows; 

 макровірусів, що заражають документи Word і таблиці Excel. 

Крім того, програма AVP здійснює контроль файлових операцій у системі у 

фоновому режимі, виявляє вірус до моменту реального зараження системи, а також 

визначає невідомі віруси за допомогою евристичного модуля. 

 



Дякую за 

увагу! 

 


