СЕРГІЙ ЧЕМЕРКІН
ЗНАЙОМІ НЕЗНАЙОМЦІ
Розвиток комп’ютерних технологій спричинив появу величезної кількості лексичних
номінацій. Це своєрідний комп’ютерний словник мовних форм. Більшість комп’ютерних
термінів — це нові слова, однак є й чимало знайомих нам слів, які набули інших значень.
Вірус. Слово вірус у комп’ютерній термінології має таку саму негативну конотацію, як і
загальновживане, усім відоме слово. Вірус — ‘спеціально написана програма, яка може
«приписувати» себе до інших програм, а також виконувати різні небажані дії на комп’ютері’.
Вірус «заражає» інші програми та призводить до збоїв у комп’ютері. Якщо зважати на
схожий характер дії, то зовсім не дивно, що таке негативне явище серед користувачів
комп’ютерів і професіоналів-програмістів стали називати вірусом.
Вірус, як і не у віртуальному житті, має безліч різновидів. Тому перерахувати їх та
класифікувати на сучасному етапі практично неможливо. Серед назв різновидів теж
трапляється дуже багато знайомих нам. Віруси називають за характером дії, за місцем
їхнього виникнення. Так, троянський кінь — програма-«підробка», яка імітує якусь корисну
програму, коли ж потрапляє у комп’ютер користувача, поводиться як справжній подарунок
жителям Трої від данайців.
Вірус черв’як, проникаючи у комп’ютер, може і не використовувати його ресурси,
однак створює там свої файли і розсилає свої копії на електронні адреси, які є у базі
комп’ютера. Тобто вірус «точить» із середини комп’ютерну систему так, як і яблунева
плодожерка.
Вірус-невидимка, який має здатність пропонувати себе замість незаражених ділянок
інформації, має назву стеле. Так як і суперсучасний літак стелс американських збройних
сил, цей вірус, використовуючи оригінальні алгоритми, «обдурює» програми, залишаючись
непоміченим.
За здатність ефективно переховуватися у комп’ютері один із вірусів отримав назву
хамелеон. А один із найнебезпечніших вірусів, що стирає основну інформацію на
комп’ютері, називається хаос. Справжній жах може викликати і вірус мутант, який свою
появу ознаменовує характерним тріском у динаміку комп’ютера.
Ніби із голлівудських жахів може з’явитися у комп’ютері вірус Франкінштейн, який
попереджає про себе записом у файлі: «Я зруйную твої диски, якщо ти доторкнешся до мене!
Розповсюджуй мене, тоді я піклуватимуся про тебе».
Серед вірусів є й такі, які, на перший погляд, можуть здатися абсолютно безневинними,
однак за «незлою» назвою часто ховаються серйозні порушення у роботі комп’ютера, які
можуть навіть призвести до виходу з ладу: енергія, цикада, скринька щастя, браво, мрія,
хіппі, риба. Серед безлічі вірусів багато таких, що мають назви географічних об’єктів —
Бразилія, Індія, Хорватія, Гонконг, Єкатеринбург, Бухарест, Єрусалим, Ленінград, Тунгуска.
Є серед вірусів і той, що має назву столиці України — Київ. Характерна особливість цього
вірусу полягає в тому, що він більш-менш якісно здатен виконувати гімн Радянського Союзу.
Казкові та міфологічні персонажі — ніби прототипи вірусів, іменами яких ці шкідливі
програми названі. Гуляють по комп’ютерах Астерикс, чорний ельф, Попелюшка, гоблін,
Сфінкс, вампір. Вірус Цербер після 80 спроб знищення (в тому числі й успішних), виводить
на екран монітора зображення злої собачої морди, яка рухається.
Однак не тільки казкові персонажі є серед вірусів. їх називають й іменами реальних
людей: Клінтон, Клаудія (на монітор виводиться зображення Клаудії Шиффер), Гагарін,
Ленін, Бісмарк, Нострадамус.
Деякі назви різновидів вірусів ніби жартують з користувачем — знайди мене, ха-ха, є
такі, що застерігають — вогонь, вбивця.
Тваринний світ серед назв вірусів представлений також широко. Серед них — свиня,
пума. Наприклад, відомий вірус цеце може виявити себе як стилізована муха, що літає по
екрану.

Є віруси, які активізують свою діяльність у визначений час, тому не дивно, що серед
них трапляються назви Щасливого Нового року, Різдво, квітень.
Програми-віруси дали поштовх «комп’ютерній медицині». Так, з’явилися антивірусні
програми, серед яких програми-лікарі, або фаги, які лікують заражені програми «виїданням»
комп’ютерних вірусів, програми-вакцини, або імунізатори, які модифікують програми так,
ніби вірус уже тут побував.
Отож, у віртуальному світі є величезна кількість знайомих нам назв, які виникають на
ґрунті подібних у реальному житті процесів, тобто віртуальний світ дуже схожий на наш.

