
СРЕДСТВА И МЕТОДИ ЗА ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯ



1. ПРОГРАМИ ВРЕДИТЕЛИ
₋СПЕЦИАЛНИ ПРОГРАМИ С ЦЕЛ УНИЩОЖАВАНЕ НА ДРУГИ ПРОГРАМИ И ФАЙЛОВЕ.

₋ТЕРМИНЪТ ВИРУС ИДВА ОТ ЛАТИНСКИ, ОЗНАЧАВА “ОТРОВЕН СОК” И Е ЗАИМСТВАН ОТ БИОЛОГИЯТА.

₋КОМПЮТЪРЕН ВИРУС Е ПАРАЗИТНА ПРОГРАМА, ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ЛОГИЧЕСКИ КОМАНДИ ЗА 
ДЕЙСТВИЕ И САМОСЪХРАНЕНИЕ.

₋ИЗВЕСТНИ СА ПОВЕЧЕ ОТ 53 000 ВИДА ВИРУСИ



а) Признаци за разпознаване на заразяване на компютъра

-КОМПЮТЪРА СТАВА СРАВНИТЕЛНО ПО-БАВЕН

-ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ

-НЕОЧАКВАН НЕДОСТИГ НА ПАМЕТ

-ПОЯВА НА НЕОБИЧАЙНИ ГРЕШКИ

-МАНИПУЛИРАНИ СА ФАЙЛОВЕ С ДАННИ - ФАЙЛОВЕ С ДАННИ СА БИЛИ ПРОМЕНЕНИ 

-ЧЕСТО БЛОКИРАНЕ НА КЛАВИАТУРА И МИШКА



2. ВИДОВЕ ЗЛОВРЕДЕН СОФТУЕР
а) Според областите на разпространение в КС и пораженията на 

файловете биват:

₋ Компютърен вирус 

₋ Червей

₋ Заек

₋ Троянски кон

₋ Бомби със закъснител

₋ Контейнер



б)  КОМПЮТЪРЕН ВИРУС

₋ нежелана програма, която се размножава и разпространява, 
атакувайки други компютърни програми и документи без 
знанието и разрешението на потребителя



в)  ЧЕРВЕЙ

₋ Червеят е програма, която се размножава, но не инфектира 
други програми . Той заразява компютри независимо дали са 
част от мрежа или не. Червеят се копира от и на CD, DVD, и 
"флашки", както и на различни дялове на хард диска.



г)  ТРОЯНСКИ КОН

₋ самостоятелна или скрита в друга компютърна програма, която 
има за цел кражба на лична информация, промяна на 
потребителските настройки и предоставяне на достъп до 
компютърната система.



д)  БОМБИ СЪС ЗАКЪСНИТЕЛ
₋ сходни на троянските коне, но се активират на определени дати, 

като използват системния часовник или след даден брой 
отваряния на програмата.



е)  КОНТЕЙНЕР

₋ програма, която е създадена да преодолее антивирусната 
защита на компютъра. Тя се спотайва в компютъра до 
настъпването на определено събитие и тогава го инфектира с 
вируса, който съдържа, т.е. тя действа като „контейнер за вируси”.



3. АНТИВИРУСНИ ПРОГРАМИ

₋Антивирусните програми са създадени за борба с вирусите, повечето от тях се зареждат със 
стартирането на компютъра. 

₋Те проверяват дисковете при опит за четене и запис за наличие на вирус, някои програми 
отстраняват вирусите още при проверката, а при други се налага това да се направи ръчно.



4. СЪВЕТИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ВИРУСИ
₋Изтегляйте приложения само от сигурни източници

₋Защитете устройството с парола

₋Актуализирайте периодично антивирусната програма

₋Бъдете внимателни с обществените безжични мрежи


