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Čo sú to počítačové vírusy 

o malý (zvyčajná veľkosť vírusu sa pohybuje okolo 1 kB - 10 kB), jednoduchý 

program, schopný sám seba šíriť a vykonávať činnosť, na ktorú bol vytvorený 

= analógia s biologickými vírusmi → preto používame aj termíny: 

o proces šírenia vírusu = infekcia 

o napadnutý súbor je označený = hostiteľ 

o uchovanie napadnutého súboru bez odstránenia vírusu = karanténa 

o odstraňovanie vírusu = liečenie 

o vírus vykonáva len to, k čomu ho niekto naprogramoval.  

o môže vážne poškodiť alebo úplne zničiť počítač, prípadne zneužiť záznam 

údajov na nosiči informácií (pevnom disku, USB kľúči, a pod.). 

 
 



Vznik počítačových vírusov 

o vírus nevzniká samočinne = vytvorili ho konkrétni ľudia: 

o výborné programátorské vlastnosti 

o prepustení pomstychtiví programátori softvérových firiem 

o mladí programátori, ktorí chcú vyskúšať svoje schopnosti 

o psychicky narušení jedinci 

o Spameri, ktorí sa snažia ovládnuť cudzie počítače 

o Hackeri, ktorí sa snažia poškodiť cudzie počítače 
 

 



História počítačových vírusov 
o prvý skutočný počítačový vírus vytvorili v roku 1986 bratia Basit Farooq 

Alvi a Amjad Farooq Alvi z Pakistanu a pomenovali ho BRAIN 
o od tohto roku počet vírusov rýchlo narastá 
o v roku 1988 vzniká prvá antivírusová asociácia McAfee, ktorá vydala prvý 

antivírusový program VirusScan 
o prelom v tvorbe vírusov nastal v roku 1995 – vírusy si vybrali za svoj cieľ 

operačný systém Windows  



Prejavy 
o počítač pracuje pomalšie (spúšťanie programov alebo otváranie súborov je výrazne časovo 

náročnejšie, výrazne pomalšia práca s diskovými, resp. prenosnými médiami) 
o neopodstatnený rast veľkosti niektorých súborov (zrejme infikovaných) 
o zmenšenie obsahu voľnej pamäti, nedostatok pamäti 
o objavovanie sa náhodných neopodstatnených správ systému na obrazovke 
o problémy so štartom operačného systému 
o zmiznutie niektorých súborov bez príčiny 
o zmena obsahu obrazovky (vymazanie, zmena) 
o niektoré programy sa nedajú spustiť alebo sa zmenilo ich správanie 
o výskyt chaotických zvukových efektov, resp. nežiadaných zvukov 
o zmenšenie obsahu (kapacity) voľnej pamäti na disku 
o poškodenie operačného systému 
o zmena parametrov súborov, dátumu, času, nemožné dátumy a časy (napr. 30.2.2002) 
o systém nedokáže namapovať niektoré disky alebo médiá 
o havária operačného systému 



Šírenie 
o internet 
o elektronická pošta 
o diskety 
o CD-ROM médiá 
o optické disky 
o ďalšie prenosné médiá 
o výmenné pevné disky 
o prepojenie počítačov - lokálna sieť, sériová linka, paralelná komunikácia 
o programátor, ktorý naprogramuje vírus priamo na PC 
 



Ochrana 
 

o pasívna 
o používanie legálneho softvéru 
o vyvarovanie sa používania cudzích pamäťových médií 
o obmedziť používanie účtu administrátora 
o aktualizovať operačný systém a aplikácie počítača 
o neotvárať prílohy v emailoch s neznámych zdrojov 
o nezverejňovať svoju emailovú adresu 
o používať firewall 

o aktívna 
o používať antivírusový program 
o používať programy na detekciu malware – najmä spyware a adware   





Klasifikácia počítačových vírusov 
 

o podľa umiestnenia v pamäti: 
o rezidentné (po infikovaní ostávajú natrvalo v operačnej pamäti) 
o nerezidentné (po nakazení súborov spustiteľného programu skončia) 
o podľa cieľa infekcie: 
o bootovacie 
o súborové 
o clustrové 
o podľa správania: 
o stealth (schovávajú sa a kódujú) 
o polymorfné (menia svoj kód a ním sa ďalej rozširujú) 
o podľa deštruktívnosti: 
o nedeštruktívne (ich aktivita sa prejavuje vizuálne – zobrazenie textovej správy, zahranie 

melódie,...) 
o napádajúce programy (prepisujú program) 
o ničiace údaje (vymazávajú súbory na pevnom disku, prípadne formátujú jeho obsah) 
o modifikujúce údaje (menia údaje) 
o odosielajúce údaje z počítača (odosielajú citlivé údaje prostredníctvom emailu alebo 

prostredníctvom siete)  
o ničiace hardvér počítača (znehodnocujú hardvér počítača) 

 



Spam 

o spam predstavuje nevyžiadanú poštu 

o škodlivosť spamu spočíva v obťažovaní používateľov a zneužívaní ich 

osobných údajov (emailovej adresy)  

o zaberajú diskový priestor emailového konta 

o v ojedinelých prípadoch môžu obsahovať aj vírusy 

o ochrana spočíva v: 

o neuverejňovať na internete svoju emailovú adresu 

o antivírový program 

o nastavenie filtra na poštovom servery 





Hoax  

o hoax je varovná, poplašná a hlavne falošná správa 

(prosba o pomoc, varovanie pred neexistujúcim nebezpečenstvom, ponuka 

ľahkého zárobku,...) 

o typickým znakom je žiadosť o jej ďalšie šírenie 

(pošli túto správu piatim svojim priateľom,...) 

 





Malware  

o malware pochádza z anglického malicious čo znamená zlomyseľný  

o preto je malware označenie pre všeobecne škodlivý softvér 

o medzi malware patria napríklad trójske kone, spyware alebo adware  

o malware sa do počítača v dnešnej dobe dostáva zvyčajne cez internet, 

hlavne pri prezeraní škodlivých stránok s nie dobre zabezpečeným 

systémom. 

 



Spyware  

o spyware pochádza z anglického slova spy, čo znamená špehovať, sliediť 

o spyware  je počítačový program, ktorý sa bez vedomia užívateľa pokúša 

„vyšpehovať“ citlivé dáta z počítača (napr. heslá). Tieto dáta sa potom 

pokúša poslať tretej strane. Následné posielanie informácie tretej strane 

značne spomaľuje chod PC na internete  

o spyware sa nešíri vlastnou replikáciou ako je tomu pri počítačových 

vírusoch, ale najčastejšie sa do počítača dostáva nainštalovaním 

samotným používateľom, kedy sa spyware tvári ako užitočný program. 

 





Trójsky kôň 

o trójsky kôň je program, ktorý vykonáva deštruktívnu činnosť, pričom sa 

skrýva za činnosť „užitočnú“, pričom túto „užitočnú“ činnosť buď 

nevykonáva vôbec, alebo ju vykonáva a na pozadí realizuje nejaký druh 

deštrukcie 

o k prvým počítačovým trójskym koňom patrí AIDS šírený v roku 1989, ktorý 

využíval záujem o túto nevyliečiteľnú chorobu (program pri spustení 

zakódoval dáta na disku a zobrazil požiadavku na zaplatenie za kľúč pre 

dekódovanie) 

 





Adware 

o adware  pochádza z anglického advertising, čo znamená reklama, inzercia 

o predstavuje akýkoľvek softvér, ktorý automaticky zobrazuje, prehráva 

alebo sťahuje reklamný materiál na počítači po svojej inštalácii alebo pri 

používaní tohto softvéru (reklamy v týchto programoch slúžia niekedy na 

pokrytie nákladov na tvorbu programu) 

o adware často používajú firmy ktoré poskytujú služby typu zarábaj cez 

internet (vtedy používateľ "prenajme" časť monitoru kde sa budú 

zobrazovať reklamné bannery) 





Počítačové červy 
o počítačový červ je program so škodlivým kódom, ktorý napáda 

hostiteľský počítač, využíva jeho prepojenie cez sieť s ďalšími počítačmi a 
prostredníctvom nich sa šíri ďalej 

o na rozdiel od počítačových vírusov, červ nepotrebuje na svoje šírenie 
hostiteľský program 

o v skutočnosti sa takmer žiadny červ nemôže šíriť, pokiaľ používateľ 
neotvorí a nespustí program (preto sa väčšina červov sa primárne šíri v 
prílohách e-mailov) 

o niektoré červy sa môžu šíriť prostredníctvom programov, ktoré používateľ 
stiahne z internetu alebo zo zavírených diskov či diskiet 

o prvý počítačový červ vytvoril v roku 1988 Robert Tappan Morris 
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