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Інструкційна картка для проведення практичної роботи 

з предмету «Інформатика» 

 

Злоякісні програми 

Практична робота №  

Тема: Злоякісні програми 

Мета: Навчити студентів користуватись антивірусними програмами 

Матеріально-технічне оснащення: Комп’ютер, ОС Windows, KAV. 

 

План 

1. Характеристика злоякісних програм 

2. Принципи роботи із «Антивірусом Касперського» (KAV) 

 

Теоретичні відомості 

Джерела загроз можна розділити на три групи: 

− Людський чинник. загрози пов'язані з діями людини 

− Технічний чинник. загрози пов'язані з технічними проблемами що приводить до відмови 

устаткування і часто втрати інформації. 

− Стихійний чинник. включає природні катаклізми, стихійні біди і інші обставини. 

Розповсюдження загроз. Сучасні технології дають можливість використовувати різні джерела 

розповсюдження загроз: 

− Інтернет  унікальний тим, що не є чиєюсь власністю і не має територіальних меж. Зараз 

будь-яка людина може отримати доступ до даних, що зберігаються в інтернеті.  

− Інтранет  – це внутрішня мережа, спеціально розроблена для управління інформацією 

усередині підприємства. Якщо один з комп'ютерів заражений, решта має ризик зараження. 

− Електронна пошта. Шкідливі програми використовують вміст електронних адресних 

книг. Користувач зараженого комп'ютера, не підозрюючи, розсилає заражені листи.  

− Знімні носії інформації. дискети, CD/DVD-диски, флеш-карти. 

При запуску файлу що містить шкідливий код ви можете пошкодити дані на вашому комп'ютері 

Види загроз. В даний час існує величезна кількість загроз: 

− Черв'яки – для розповсюдження використовують мережі і електронну пошту. Проникаючи 

на комп'ютер, шукають адреси інших комп'ютерів і розсилають свої копії.  

− Віруси – заражають інші програми – додають в них свій код, щоб отримати управління при 

запуску заражених файлів. Основна дія, виконувану вірусом  – зараження. 

− Троянські програми  – виконують несанкціоновані дії, тобто знищують інформацію, 

приводять систему до «зависання», крадуть інформацію і  т.д.  

− Програми-Реклами – включені в програми з метою демонстрації реклами. Часто дані 

програми також збирають і переправляють своєму розробнику персональну інформацію. 

− Програми-Шпигуни – програми, що дозволяють збирати відомості про окремо взятого 

користувача або організацію без їх відома.: 

− Потенційно небезпечні додатки – програми, які не мають шкідливих функцій, але можуть 

використовуватися зловмисниками як допоміжні компоненти шкідливих програм. 

− Програми-Жарти – програми, що не заподіюють комп'ютеру прямої шкоди, але виводять 

повідомлення про те, що така шкода вже заподіяна, або буде заподіяна.  

− Програми-Маскувальники – програми, що використовуються для заховання шкідливої 

активності. Вони маскують шкідливі програми, щоб уникнути їх виявлення. 

− Інші небезпечні програми: Хакерськіє атаки – це дії зловмисників, направлені на 

захоплення даних комп'ютера; Фішинг – вид інтернет-шахрайства, коли користувачу 

пропонується ввести конфіденційну інформацію; Нав'язлива реклама – це спливаючі 

вікна і рекламні банери; Спам – це анонімна розсилка небажаних поштових повідомлень. 

Ознаки зараження свідчать про можливе зараження комп'ютера: 

• на екран виводяться непередбачені повідомлення, зображення або звукові сигнали; 

• несподівано відкривається і закривається лоток CD/DVD-ROM-пристрою; 

• довільно, без вашої участі, на вашому комп'ютері запускаються які-небудь програми; 

• часті зависання і збої в роботі комп'ютера; 
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• повільна робота комп'ютера при запуску програм; 

• неможливість завантаження операційної системи; 

• зникнення файлів і каталогів або спотворення їх вмісту; 

Якщо ви помітили, що ваш комп'ютер «поводиться підозріло»  

1. Не панікуйте! 
2. Відключіть комп'ютер від інтернету і локальної сітки, якщо він до неї був підключений. 

3. Збережіть результати вашої роботи на зовнішній носій. 

Профілактика зараження Ніякі найнадійніші заходи не зможуть забезпечити стовідсотковий 

захист від злоякісних програм. Одним з основних методів боротьби з вірусами є своєчасна 

профілактика, яка  складається з невеликої кількості правил:  

− Захистіть ваш комп'ютер за допомогою антивірусних програм 

− Перевіряйте на наявність вірусів всі змінні диски перед їх використовуванням.  

− Обережно поводьтеся з поштовими повідомленнями.  

− Уважно відноситеся до інформації, одержуваної з інтернету.  

− Обмежте осіб, допущених до роботи на вашому комп'ютері. 

− Своєчасно робіть резервне копіювання даних.  

Далі злоякісні програми будемо називати вірусами. 

Для знешкодження різних загроз використовують антивірусні програми, які на даний час 

можуть ефективно боротись із різними видами загроз. До них належить і програма «Антивірус 

Касперського». 

Оскільки постійно з’являються нові віруси та їх модифікації, то слід постійно оновлювати 

антивірусні бази. Антивірусні бази містять інформацію про злоякісні програми та способи їх 

ліквідації. 

У випадку підозри виявлення злоякісної програми антивірус повідомить про це і запропонує 

кілька варіантів дій користувача: 

− Лікувати – буде проведена спроба видалити вірус із файлу; 

− Видалити – файл із вірусом буде знищений; 

− Заблокувати – буде заборонений запуск файлу або заборонена певна дія; 

− Пропустити – ніяких обмежень на роботу підозрілого файлу не буде накладено. 

 

Хід роботи 

1. Увімкніть комп’ютер. Запустіть програму KAV, (якщо вона не запустилась сама). 

2. Обновіть антивірусні бази. 

3. Запустіть перевірку комп’ютера.  

4. Вимкніть та увімкніть захист комп’ютера. 

5. Перегляньте налаштування антивірусної програми. 

6. Закінчіть роботу. 

 

Учні повинні: 

знати: джерела, шляхи поширення, види загроз, ознаки та профілактику зараження; 

вміти: працювати із програмою KAV. 

 

Контрольні запитання 

1. Перелічіть та охарактеризуйте джерела загроз. 
2. Перелічіть та охарактеризуйте шляхи розповсюдження загроз. 

3. Перелічіть та охарактеризуйте види загроз. 

4. Перелічіть та охарактеризуйте ознаки зараження. 

5. Перелічіть та охарактеризуйте профілактику зараження. 
6. Опишіть принципи роботи із програмою KAV. 

7. Що таке антивірусні бази? 

8. Перелічіть та охарактеризуйте варіанти дій користувача при виявленні підозрілих 

програм. 

 

Самостійна робота: Проактивний захист. 


