
PROGRAME ȘI SOFTURI MALIȚIOASE

Protejarea computerilor
împotriva aplicaților malițioase



Programe și softuri malițioase

 Calculatoarele, cât și informația stocată în ele, sunt
vulnerabile și pot fi alterate sau distruse dacă nu le
asigurăm o protecție adecvată și mereu actualizată
împotriva amenințărilor existente.

 Malware/soft malițios – program pentru computer
cu scopul de a produce pagube unui sistem
informatic / utilizatorului acestui sistem.

 Softurile malițioase au un comportament ascuns,
care pătrund adânc în sistemul computerului, cu
intenții răufăcătoare, fără acceptul proprietarului
computerului.



Categoriile de softuri malițioase sunt:

 softurile infectante: viruși și viermi.
 software ascunse: cai troieni (trojan horses),

uși dosnice (backdoors), cameleoni (rootkits).
 software pentru profit: spioni (spyware), rețele

de roboți (botnets), apelatori telefonici
(dialers).

 software deranjante: de reclamă (adware), cât și
poșta electronică nesolicitată.

 software care fură date: înregistratori de taste
(keystroke loggers), site-uri capcană
(phishing).



Virușii

 Infectează fișiere executabile, care la rândul
lor în momentul execuției infectează alte
fișiere, reproducând alți viruși.

 Caracteristica importantă a virușilor este că
ei necesită o intervenție din partea
utilizatorului, adică pentru a se răspândi e
nevoie ca programul infectat să fie lansat în
execuție de către utilizator. Virusul rămâne
inofensiv până nu va fi lansat.



Virușii pot ajunge în computer și prin
mediile de stocare: CD, DVD, USB Stick,
fișiere din poșta electronică, mesaje
instantanee (Messenger), programele
piratate sau din sursele nedemne de
încredere.



Viermi (Worms) 

 program malițios, care poate să transmită și
să infecteze computerul, fără intervenția
utilizatorului.

 afectează rețeaua infectată, generând trafic
suplimentar, care consumă banda alocată
rețelei făcând navigarea în LAN sau WAN
foarte greoaie.



Caii Troieni (Trojan)

 programe care se camuflează în programe
inofensive sau dorite de utilizator invitându-l
să le lanseze în execuție.

 poate șterge fișiere, descărca de pe Internet
alte softuri malițioase sau poate injecta un
vierme în rețeaua utilizatorului.

 are nevoie uneori de intervenția unui hacker,
căruia îi facilitează pătrunderea să preia
controlul de la distanță asupra calculatorului
infectat.



Cel ce a preluat controlul poate să:

 Șteargă/modifice fișiere.

 încarce/descarce fișiere de pe calculator.

 instaleze alte programe malițioase.

 fure date cu caracter personal (parole, coduri de
securitate, informații despre card-uri bancare).

 folosească calculatorul pentru săvârșirea acțiunilor
criminale.

 monitoriza tastele apăsate pe computerul infectat.

 să vadă ecranul utilizatorului.



Spyware (programe spion)

 Programele spion – sunt programe create
pentru sustragerea de informații de pe
calculatoare personale, cu scopul obținerii
de venituri financiare.



Programele spion: 

 urmăresc activitatea utilizatorului,

 obiceiurile de navigare în Internet,

 site-urile preferate,

 sustrag parolele de acces la diferite pagini web,

 copiază adresele contactelor din e-mail,

 extrag informații detaliate privind sistemul de calcul,

 fură date cu caracter personal folosite în tranzacțiile
on-line, în special cu card-urile bancare.

 Informațiile sunt fie vândute



Adware (Software reclamă)
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Spam (Mesaje nesolicitate)

 mesajele trimise abuziv către adresa noastră
e-mail, mesageria instantanee, grupuri de
știri, smsuri, mesaje cu conținuturi
malițioase, anunțuri de care trebuie să afle
toți prietenii, că dacă nu le trimiteți veți avea
ghinion 100 de ani.

 Exemplu: „sunteți câștigător”, „sunteți
moștenitor al…”, „răspuns de la e-mailul tău”
deschizându-le umplem computerul cu
malware, de care va fi greu să scăpăm.



Phishing

 Phishing – trimiterea de e-mailuri cu antetul unor
instituții importante (banca d-voastră sau furnizorul
serviciilor de internet sau e-mail, producătorul
antivirusului pe care-l folosiți etc.) care vă cer pentru
protecția dvs. sau în vederea unor verificări, să le
furnizați date cu caracter personal: nume de utilizator,
parola, număr de card bancar, codul PIN etc.



Antivirus 

 Antivirus – un program care are rolul de a proteja
computerul împotriva infectării cu softuri
malițioase sau în caz că suntem deja infectați ne
ajută în curățarea sistemului de calcul.

 Este un program necesar pentru toate
computerele.

 În alegerea antivirusului apar așa probleme ca:
complexitatea mare, necesitatea unor cunoștințe,
scăderea vitezei computerului, procurare.





Instalare Microsoft Security Essentials

Microsoft Security
Esentials – antivirus
gratuit (Windows
licențiat), ușor de
instalat, ușor de utilizat,
eficient și nu
suprasolicită resursele
computerului.

Pagina:
http://windows.microso
ft.com/ro-
RO/windows/security-
essentials-download









Are patru tab-uri: 
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Actualizarea antivirusului



Istoric - Lista virușilor depistați



Setări –
Programarea scanării computerului



Computerul necesită scanare



Scanarea computerului



Computerul e în pericol și necesită să 
luăm masurile recomandate.

Curățare computer



Trei viruși depistați și ne recomandă să-i 
punem în carantină.

Se aplică acțiunea



Au fost scanate 86 523 articole



Semnificațiile Microsoft Security Essentials

 Dacă totul e-n regulă Microsoft Security Essentials
va arăta verde cu o bifă

 Dacă necesită actualizări va arăta portocaliu cu
semnul exclamării

 Dacă se depistează un pericol potențial va fi roșu cu
cruciuliță

 Dacă se descarcă actualizări va fi verde cu simbolul
unei săgeți

 Dacă este în procesul verificării va fi verde cu un
cerculeț în mișcare


