Що таке віруси, зловмисні коди та шпигунські програми.
Онлайн-загрози можуть бути різними, але найбільшого поширення набули віруси
і трояни. Більшість із нас стикалась з цими зловмисними програмами з тих пір, як почала
користуватись комп’ютером.
Що таке вірус? Вірус - це різновид комп’ютерних програм. Зазвичай, вони
написані однією з поширених мов програмування і їх головною особливістю є здатність
до розмноження – вони самі роблять копії свого програмного коду і розповсюджуються
подібно хворобі. Віруси є елементом кіберзлочинності, так як виконують дії, закладені
в них розробниками, без відома користувача ПК. Зазвичай, метою вірусів є знищення
файлів або навіть повна очистка дисків. Тому перед тим як робити різні кроки у сфері
інформаційної безпеки, потрібно переконатись, що ваш комп’ютер надійно захищений
від шкідливого коду.
Що таке троян? Подібність трояна з вірусом в тому, що він, так само як і вірус,
непомітно сам завантажується у пам'ять вашого комп’ютера. Різниця лише у тому, як
саме інфекція розповсюджується. Віруси, як правило, починають діяти після запуску
зараженої програми, або після завантаження з інфікованого диску. Трояни працюють
інакше: вони маскуються під звичайні програми. Саме тому їм дана така назва на честь
троянського коня з античних міфів, який символізував «обман, що ховається під
безкоштовним подарунком». Найчастіше підхопити трояна можна завантаживши якесь
безкоштовне програмне забезпечення, гру чи навіть утиліту. Існують такі види
троянських програм:
 Шпигунські- призначені для викрадання логінів, паролів, номерів рахунків,
файлів активації.
 Програми які можуть виконувати несанкціоноване звернення до Інтернетсайтів для накрутки лічильників відвідування або для хакерських атак на
сайти.

 Програми для завантаження та встановлення на комп’ютер шкідливих
програм

без

відома

користувача,

а

також

для

прихованого

несанкціонованого управління комп’ютером.
Черв'як і вірус - в чому різниця? Вірус – це програма, яка може розмножуватися, і
поширюється з файлу у файл, з одного комп'ютера на інший. Черв’яки ж відтворюють
себе, не заражаючи при цьому інші файли. Вони встановлюються один раз на
конкретний комп'ютер, і шукають спосіб поширення на інші ПК. Тобто, вірус - це
шкідливий код, який інтегрується в існуючі файли, а черв’як являє собою окремий файл.
Що таке шпигунські програми? Шпигунська програма – це вірус, який записує ваші
паролі, та інформацію, яка з’являється на екрані. «Шпигун» може відстежувати
натискання кнопок на клавіатурі, рухи мишки, та запущені програми. Крім того,
зловмисники також можуть дізнатись, які персональні веб-сайти відвідуються, та інші
конфіденційні дані (такі, як номер кредитної карти, PIN-коди та ін.). Шпигунське
програмне забезпечення дуже сильно знижує продуктивність комп'ютера.

