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1. Визначення і класифікація комп ’ютерних вірусів 
 

Вважають, що перші прототипи «електронних інфекцій» з'явились наприкінці 1960-х — на 

початку 1970-х років у вигляді програм-«кроликів», які швидко розмножувались і займали системні 

ресурси, знижуючи таким чином, продуктивність комп'ютерів. «Кролики» не передавались між 

системами і були результатом пустощів системних програмістів. Термін «комп'ютерний вірус» уперше 

вжив американський студент Фред Коен у 1984 році. Він поділив віруси на дві великі групи. До першої 

він відніс ті, які написані для певних наукових досліджень у галузі інформатики, а до другої — «дикі» 

віруси, вироблені з метою заподіяння шкоди користувачам. 

Сьогодні написання вірусів набуває ознак промислового виробництва, їх кількість вимірюється 

десятками тисяч, і розуміння цієї загрози має стати необхідною вимогою для кожного користувача. 

Комп'ютерний вірус — спеціально написана невелика за розмірами програма, яка може 

створювати свої копії, впроваджуючи їх у файли, оперативну пам'ять, завантажувальні області і т. ін. 

(заражати їх), та виконувати різноманітні небажані дії. 

Небезпечність вірусу зростає через наявність у нього латентного періоду, коли він не виявляє 

себе. Для маскування вірус може використовуватися разом з «логічною» або «часовою бомбою».  

Кілька ознак зараження ІС вірусами: 

 припинення роботи або неправильна робота програм, які раніше функціонували 

успішно; 

 неможливість завантаження операційної системи; 

 зменшення вільного обсягу пам'яті; 

 уповільнення роботи комп'ютера; 

 затримки під час виконання програм, збої в роботі комп'ютера; 

 раптове збільшення кількості файлів на диску; 

 зникнення файлів і каталогів або перекручування їхнього вмісту; 

 незрозумілі зміни у файлах; 

 зміни дати і часу модифікації файлів без очевидних причин; 

 незрозумілі зміни розмірів файлів; 

 видача непередбачених звукових сигналів; 

 виведення на екран непередбачених повідомлень або зображень. 

Варто враховувати, що зазначені явища можуть бути наслідком й інших причин. 

Віруси можна класифікувати за різними ознаками. 

За середовищем існування розрізняють файлові, завантажувальні, комбіновані (файлово- 

завантажувальні), пакетні та мережні віруси. 

Файлові віруси звичайно заражають файли з розширеннями .com та .ехе. Однак, деякі їх 

різновиди можуть інфікувати файли й інших типів (.dll, .sys, .ovl, .prg, .bat, .mnu), при цьому вони, як 

правило, втрачають здатність до розмноження. У свою чергу, за способом зараження середовища 

існування файлові віруси поділяють на резидентні та нерезидентні. Останні починають діяти тільки під 

час запуску зараженого файла на виконання і залишаються активними обмежений час. Резидентні 

віруси інсталюють свою копію в оперативній пам'яті, перехоплюють звертання операційної системи до 

різних об'єктів і заражають їх. Деякі віруси здатні перехоплювати досить багато різних функцій 

переривань, у результаті чого файли можуть заражатись у процесі перейменування, копіювання, 

знищення, змінювання атрибутів, перегляду каталогів, виконання, відкривання та здійснення інших 

операцій. 

Резидентні віруси зберігають активність весь час до вимикання комп'ютера. 

Порівняно новою групою можна назвати макровіруси, які використовують можливості 

макромов, вбудованих у текстові редактори, електронні таблиці і т. ін. Нині поширені макровіруси у 

Microsoft Word і Excel. Вони перехоплюють деякі файлові функції в разі відкриття чи закриття 

зараженого документа і згодом інфікують решту файлів, до яких звертається програма. У певному сенсі 

такі віруси можна назвати резидентними, оскільки вони активні тільки у своєму середовищі — 

відповідному додатку. 

Окрему категорію файлових вірусів становлять віруси сім'ї DIR, які не впроваджуються у файли, 

а виконують реорганізацію файлової системи так, що під час запуску будь-якого файла управління 

передається вірусу. 

Завантажувальні віруси відрізняються від файлових резидентних вірусів тим, що вони 

переносяться із системи в систему через завантажувальні сектори. Комп'ютер заражається таким 
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вірусом після спроби завантаження системи з інфікованого диска, а дискета — при читанні її «змісту». 

Комбіновані віруси можуть поширюватись як через завантажувальні сектори, так і через 

файли. 

Пакетні віруси — це порівняно прості і старі віруси, написані мовою управління завданнями 

операційної системи. 

Мережні віруси («черв'яки») розмножуються по комп'ютерній мережі, зменшуючи тим самим її 

пропускну здатність, уповільнюючи роботу серверів і т. ін. Вони посідають перше місце за швидкістю 

поширення. Найбільш відомим є так званий «черв'як Морріса». Останні моделі «черв'яків» 

упроваджуються у різні архіви (arj, zip та ін.) і зменшують вільний простір на диску. 

За ступенем деструктивності віруси можна поділити на такі групи: 

• порівняно безпечні, нешкідливі — їх вплив обмежується зменшенням вільної пам'яті і 

графічними або звуковими ефектами. Варто зазначити, що зменшення пам'яті в деяких випадках може 

призвести до збою системи, а ефекти — відволікти користувача, у результаті чого він припуститься 

помилки; 

• небезпечні — віруси, які можуть призводити до збійних ситуацій; 

• дуже небезпечні — дії вірусів можуть призвести до втрати програм, знищення даних, стирання 

інформації в системних областях тощо. 

За особливостями алгоритму віруси важко класифікувати через їх різноманітність. Можна 

виокремити найпростіші, «вульгарні» віруси, написані єдиним блоком, який можна розпізнати в тексті 

програми-носія, та віруси «роздроблені» — поділені на частини, що нібито не мають між собою зв'язку, 

але містять інструкції комп'ютерові, як їх зібрати в єдине ціле і розмножити вірус.  

З погляду прийомів маскування розрізняють віруси-невидимки (стелс-віруси, stealth) та 

поліморфні віруси. Перші перехоплюють функції операційної системи, відповідальні за роботу з 

файлами, і коригують результати звернень. Механізм «невидимості» в кожному з цих вірусів 

реалізується по-своєму, однак можна виокремити кілька загальних принципів: 

• для приховування збільшення довжини заражених файлів вірус передає програмі перегляду 

каталогів зменшене значення їхньої довжини; 

• для того щоб користувач не виявив код вірусу під час перегляду файла, вірус виліковує його в 

момент відкриття і заново заражає у процесі закриття; 

• для того щоб замаскувати свою присутність у пам'яті комп'ютера, вірус стежить за діями 

резидентних моніторів пам'яті, у разі спроби перегляду коду вірусу система зависає. 

Поліморфними називають віруси, які застосовують різноманітні способи шифрування власного 

тіла. У разі зараження чергового файла алгоритм шифрування змінюється випадковим чином. При 

цьому дуже важко виділити сигнатуру — характерну послідовність байтів у коді вірусу. 

 

2. Класифікація засобів захисту інформації. 
Залежно від можливих порушень у роботі системи та загроз несанкціонованого доступу до 

інформації численні види захисту можна об'єднати у такі групи: морально-етичні, правові, адміністративні 

(організаційні), технічні (фізичні), програмні. Зазначимо, що такий поділ є досить умовним. Зокрема, 

сучасні технології розвиваються в напрямку сполучення програмних та апаратних засобів захисту. 

Морально-етичні засоби. До цієї групи належать норми поведінки, які традиційно склались або 

складаються з поширенням ЕОМ, мереж і т. ін. Ці норми здебільшого не є обов'язковими і не затверджені в 

законодавчому порядку, але їх невиконання часто призводить до падіння авторитету та престижу людини, 

групи осіб, організації або країни. Морально-етичні норми бувають як неписаними, так і оформленими в 

деякий статут. Найбільш характерним прикладом є Кодекс професійної поведінки членів Асоціації 

користувачів ЕОМ США. 

Правові засоби захисту — чинні закони, укази та інші нормативні акти, які регламентують правила 

користування інформацією і відповідальність за їх порушення, захищають авторські права програмістів та 

регулюють інші питання використання IT. 

Перехід до інформаційного суспільства вимагає удосконалення карного і цивільного законодавства, 

а також судочинства. Сьогодні спеціальні закони ухвалено в усіх розвинених країнах світу та багатьох 

міжнародних об'єднаннях, і вони постійно доповнюються. Порівняти їх між собою практично неможливо, 

оскільки кожний закон потрібно розглядати у контексті всього законодавства. Наприклад, на положення про 

забезпечення секретності впливають закони про інформацію, процесуальне законодавство, кримінальні 
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кодекси та адміністративні розпорядження. До проекту міжнародної угоди про боротьбу з 

кіберзлочинністю, розробленого комітетом з економічних злочинів Ради Європи (див. матеріали сайту 

http://www.coe.int), було внесено зміни, оскільки його розцінили як такий, що суперечить положенням про 

права людини і надає урядам і поліцейським органам зайві повноваження. 

Адміністративні (організаційні) засоби захисту інформації регламентують процеси 

функціонування ІС, використання її ресурсів, діяльність персоналу, а також порядок взаємодії користувачів 

із системою таким чином, щоб найбільшою мірою ускладнити або не допустити порушень безпеки. Вони 

охоплюють: 

• заходи, які передбачаються під час проектування, будівництва та облаштування об'єктів охорони 

(врахування впливу стихії, протипожежна безпека, охорона приміщень, пропускний режим, прихований 

контроль за роботою працівників і т. ін.); 

• заходи, що здійснюються під час проектування, розробки, ремонту й модифікації обладнання та 

програмного забезпечення (сертифікація всіх технічних і програмних засобів, які використовуються; суворе 

санкціонування, розгляд і затвердження всіх змін тощо); 

• заходи, які здійснюються під час добору та підготовки персоналу (перевірка нових співробітників, 

ознайомлення їх із порядком роботи з конфіденційною інформацією і ступенем відповідальності за його 

недодержання; створення умов, за яких персоналу було б невигідно або неможливо припускатися 

зловживань і т. ін.); 

• розробку правил обробки та зберігання інформації, а також стратегії її захисту (організація обліку, 

зберігання, використання і знищення документа і носіїв з конфіденційною інформацією; розмежування 

доступу до інформації за допомогою паролів, профілів повноважень і т. ін.; розробка адміністративних норм 

та системи покарань за їх порушення тощо). 

Адміністративні засоби є неодмінною частиною захисту інформації, їх значення зумовлюється тим, 

що вони доступні і здатні доповнити законодавчі норми там, де це потрібно організації (див. приклад), а 

особливістю є те, що здебільшого вони передбачають застосування інших видів захисту (технічного, 

програмного) і тільки в такому разі забезпечують достатньо надійний захист. Водночас велика кількість 

адміністративних правил обтяжує працівників і насправді зменшує надійність захисту (інструкції просто не 

виконуються). 

Засоби фізичного (технічного) захисту інформації — це різного роду механічні, електро- або 

електронно-механічні пристрої, а також спорудження і матеріали, призначені для захисту від 

несанкціонованого доступу і викрадень інформації та попередження її втрат у результаті порушення 

роботоздатності компонентів ІС, стихійних лих, саботажу, диверсій і т. ін. До цієї групи відносять: 

• засоби захисту кабельної системи. За даними різних досліджень саме збої кабельної системи 

спричиняють більш як половину відказів ЛОМ. Найкращим способом попередити подібні збої є побудова 

структурованої кабельної системи (СКС), в якій використовуються однакові кабелі для організації 

передавання даних в ІС, сигналів від датчиків пожежної безпеки, відео-інформації від охоронної системи, а 

також локальної телефонної мережі. Поняття «структурованість» означає, що кабельну систему будинку 

можна поділити на кілька рівнів залежно від її призначення і розміщення. Для ефективної організації 

надійної СКС слід додержувати вимог міжнародних стандартів; 

• засоби захисту системи електроживлення. Американські дослідники з компанії Best Power1 після 

п'яти років досліджень проблем електроживлення зробили висновок: на кожному комп'ютері в середньому 

289 раз на рік виникають порушення живлення, тобто частіш ніж один раз протягом кожного робочого дня. 

Найбільш надійним засобом попередження втрат інформації в разі тимчасових відімкнень електроенергії 

або стрибків напруги в електромережі є установка джерел безперебійного живлення. Різноманітність 

технічних і споживацьких характеристик дає можливість вибрати засіб, адекватний вимогам. За умов 

підвищених вимог до роботоздатності ІС можливе використання аварійного електрогенератора або 

резервних ліній електроживлення, підімкнених до різних підстанцій; 

• засоби архівації та дублювання інформації. За значних обсягів інформації доцільно організовувати 

виділений спеціалізований сервер для архівації даних. Якщо архівна інформація має велику цінність, її варто 

зберігати у спеціальному приміщенні, що охороняється. На випадок пожежі або стихійного лиха варто 

зберігати дублікати найбільш цінних архівів в іншому будинку (можливо, в іншому районі або в іншому 

місті); 

• засоби захисту від відпливу інформації по різних фізичних полях, що виникають під час роботи 

технічних засобів, — засоби виявлення прослуховувальної апаратури, електромагнітне екранування 

пристроїв або приміщень, активне радіотехнічне маскування з використанням широкосмугових генераторів 

шумів тощо. 

http://www.coe.int/
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До цієї самої групи можна віднести матеріали, які забезпечують безпеку зберігання і 

транспортування носіїв інформації та їх захист від копіювання. Переважно це спеціальні тонкоплівкові 

матеріали, які мають змінну кольорову гамму або голографічні мітки, що наносяться на документи і 

предмети (зокрема й на елементи комп'ютерної техніки) і дають змогу ідентифікувати дійсність об'єкта та 

проконтролювати доступ до нього. 

Як було вже сказано, найчастіше технічні засоби захисту реалізуються в поєднанні з програмними. 

Програмні засоби захисту забезпечують ідентифікацію та аутентифікацію користувачів, 

розмежування доступу до ресурсів згідно з повноваженнями користувачів, реєстрацію подій в ІС, 

криптографічний захист інформації, захист від комп'ютерних вірусів тощо. 

Розглядаючи програмні засоби захисту, доцільно спинитись на стеганографічних методах. Слово 

«стеганографія» означає приховане письмо, яке не дає можливості сторонній особі взнати про його 

існування. Одна з перших згадок про застосування тайнопису датується V століттям до н. є. Сучасним 

прикладом є випадок роздрукування на ЕОМ контрактів з малопомітними викривленнями обрисів окремих 

символів тексту — так вносилась шифрована інформація про умови складання контракту. 

Комп'ютерна стеганографія базується на двох принципах. По-перше, аудіо- і відеофайли, а також 

файли з оцифрованими зображеннями можна деякою мірою змінити без втрати функціональності. По-друге, 

можливості людини розрізняти дрібні зміни кольору або звук. 

Але найчастіше стеганографія використовується для створення цифрових водяних знаків. На відміну 

від звичайних їх можна нанести і відшукати тільки за допомогою спеціального програмного забезпечення 

— цифрові водяні знаки записуються як псевдовипадкові послідовності шумових сигналів, згенерованих на 

основі секретних ключів. Такі знаки можуть забезпечити автентичність або недоторканість документа, 

ідентифікувати автора або власника, перевірити права дистриб'ютора або користувача, навіть якщо файл 

був оброблений або спотворений. 

Щодо впровадження засобів програмно-технічного захисту в ІС, розрізняють два основні його 

способи: 

• додатковий захист — засоби захисту є доповненням до основних програмних і апаратні засобів 

комп'ютерної системи; 

• вбудований захист — механізми захисту реалізуються у вигляді окремих компонентів ІС або 

розподілені за іншими компонентами системи. 

Перший спосіб є більш гнучким, його механізми можна додавати і вилучати за потребою, але під час 

його реалізації можуть постати проблеми забезпечення сумісності засобів захисту між собою та з 

програмно-технічним комплексом ІС. Вмонтований захист вважається більш надійним і оптимальним, але 

є жорстким, оскільки в нього важко внести зміни. Таким доповненням характеристик способів захисту 

зумовлюється те, що в реальній системі їх комбінують. 

 

3. Організація захисту від комп’ютерних вірусів. Поняття і класифікація 
антивірусних програм 

Для виявлення, знищення та попередження «електронних інфекцій» можна використовувати загальні 

засоби захисту інформації (копіювання інформації, розмежовування доступу до неї) та профілактичні 

заходи, які зменшують імовірність зараження. Останніми роками з'являються апаратні пристрої 

антивірусного захисту, наприклад спеціальні антивірусні плати, які вставляються у стандартні слоти 

розширення комп'ютера. Але найбільш поширеним методом залишається використання антивірусних 

програм — спеціальних програм, призначених для виявлення і знищення комп'ютерних вірусів. 

Антивірусні програми поділяють на кілька видів. 

ІІрограми-детектори здійснюють пошук сигнатур вірусів. Недоліком детекторів є те, що вони 

можуть знаходити тільки ті віруси, які відомі їхнім розробникам, а отже, вони швидко застарівають. Деякі 

програми-детектори можна настроювати на нові типи вірусів, проте неможливо розробити програму, яка 

могла б виявити будь-який заздалегідь невідомий вірус. Отже, негативний результат перевірки програмою-

детектором не гарантує відсутності вірусів. Багато детекторів мають режими лікування або знищення 

заражених файлів — функції докторів. 

Програми-доктори («фаги») не тільки знаходять заражені вірусами файли, а й «лікують» їх 

(видаляють з файла тіло програми-вірусу), повертаючи їх у початковий стан. Перед лікуванням файлів 

програма очищує оперативну пам'ять. Серед фагів виокремлюють поліфаги — програми-доктори, 

призначені для пошуку і знищення великої кількості вірусів. Як і детектори, програми-доктори потребують 
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постійного оновлення. 

Програми-ревізори запам'ятовують початковий стан програм, каталогів і системних областей, коли 

комп'ютер не заражений вірусом, а згодом, періодично або за бажанням користувача, порівнюють поточний 

стан системи з початковим. Як правило, перевірка здійснюється відразу після завантаження операційної 

системи — контролюються довжина файла, його контрольна сума, дата і час модифікації та інші параметри. 

Деякі програми- ревізори можуть при цьому виявляти і стелс-віруси. Гібриди програм-ревізорів і докторів 

можуть не тільки виявляти зміни, а й повертати файли і системні області до початкового стану. Вони є більш 

універсальними, оскільки можуть захистити і від вірусу, не відомого на час їх створення, якщо він 

використовує стандартний механізм зараження. 

Програми-фільтри («сторожа», «монітори») — резидентні програми, призначені для виявлення 

підозрілих дій при роботі комп'ютера. Після одержання відповідного повідомлення користувач може 

дозволити або відмінити виконання операції. Деякі програми-фільтри перевіряють програми, які 

викликаються до виконання, та файли, що копіюються. Недоліком подібних програм є їх «набридливість», 

можливі конфлікти з іншим програмним забезпеченням, а перевагами — виявлення вірусів на ранній стадії, 

що мінімізує втрати. 

Програми-вакцини («іммунізатори») модифікують програми і диски таким чином, що це не 

відбивається на роботі програм, але вірус, від якого проводиться вакцинація, вважає їх інфікованими. Це 

вкрай неефективний спосіб захисту. Вакцини мають обмежене використання — їх можна застосувати тільки 

проти відомих вірусів. 

Як видно з наведеного опису, жодний з типів антивірусних програм не надає стовідсоткового 

захисту, тому слід додержувати загальних правил (див. вставки) і користуватись останніми розробками 

антивірусних лабораторій. 


