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fglgesoppd opoteket.
En edb-viruser et edb-program- altsi
et set af maskininstruktionerog data
ligesomi hvilket som helst andet program, for eksempel regneark eller
tekstbehandling.En edb-virusadskiller sig fra andre programmer ved
blandt andet at blive spredt til andre
programmer og blive en del heraf. Pi
den mAde kan 6n PC'er >smitte<en
anden og i l@betaf kort tid kan et helt
netvrerkblive inficeret.
De flesteedb-vira fors@gerdesuden
at holde sig skjult indtil en forudbestemtbetingelseer opfyldt, for eksempel at den 13.i en mined falder pi en
fredag.Nir betingelsener opfyldt kan
der ske alt fra, at bogstaver>>drysser.
ned i en bunke midt pA skrermentil, at
alle data pA harddiskenbliver slettet.
Vrerst tenkelige skader fra en edbvirus vil vere, at data pi samtligediske bliver slettet. Andre vira sletter
smibidder af diskenlidt efter lidt. Det
betyder,at der miske ghr2-3 uger,fgr
det opdages,at PC'en er inficeret.Der
er yderligererisiko for at sikkerhedskopierne er inficeret.
Edb-virus kan bedst sammenlignes
med grafltti, som i vid udstrrekning
ud6vesaf ungemennesker,der har behov for at udtrykke sig og blive hgrt.
karakter af
Ofte har >>kunstvaerkerne.
harvark.
Inden for de sidstefem Ar er antallet
af forskellige vira fordoblet hver 8.
mined. I 1988kendte man ca. 25 forskellige.Medio 1992var antallet vokset til ca. 1.500,i 1993ca.3.000og der
forventes godt 5.000i 1994.Edb-vira
bliver udviklet i stort set alle lande.
Informatikchef Michael
marks Apotekerforening.

Vigtigt med datadiciplin

rusI
Edb-vl
Bestemtevirus angriberbestemte
celletyper

Angriber bestemte programtyper
(f.eks.+.COM,*.EXE, *.SYS)

,lEndrer de genetiskeinformationer
i en celle

,/Endrervirkem6den af et program
ved at tilfBje viruskode

Nye vira udviklesi den inficerede
celle

Nir det inficeredeprogram udfpres,
dannesder nye kopier af viruset

En celle bliver i almindelighedkun
i n f i c e r eet n g a n ga l d e n s a m m ev i fus

I de fleste tilfalde inflcereset prog r a mk u n e n g a n ga f e t v i r u s

En inficeretorganismekan leve videre i lang tid uden at vise symptomer pA et virusangreb

Det inficeredeprogram kan k@rei
lang tid uden tegn pA et virusangreb

Ikke alle de celler viruset kommer i
kontakt med inflceres

Programmer kan gdres immune
overfor vissevira

Mutationer af vira kan forekomme

Virusprogrammer kan vere selvmodificerende og kan mAske derved undgAat blive opdaget.

af biologisk virus og edb-virus. Kilde: Ralf Burger, 1989'

Af Michael Voel Jensen

Men det er iser de tidligere @st- tentielle >smittebrerer<.Vaer derfor
b l o k l a n d ed. e r b i d r a g e r .
varsommed dennetype programmer.
. Start sfi vidt muligt PC'en fra hardKqn edb-virusundgds?
disken. Nir PC'en startes fra en diEn virusundersggelsefra UNI.C do- skette specielt en ukendt diskette,
kumenterer,at 71,9procent af de ad- @gesrisikoen for virusinfektion.Derspurgte virksomheder i Danmark pA som harddisken allerede indeholder
et eller andet tidspunkt har veret ramt edb-viruselimineresfaren for infektiaf en virus, og 30,6procent mere end on af opstartsdiskettenved at skrive6n gang.Nir si stor en andelhar varet beskyttedenne.
ramt af virus, mi det konstateres,at t Vnr omhyggeligmed sikkerhedskosifremt der ikke trreffesforholdsreg- piering. Hvis PC'en bliver smittet af
ler mod virusangreb, er det kun et en edb-viruser det overordentligtvigsp@rgsm5l
om tid, inden ensPC'er bli- tigt at have en god sikkerhedskopiaf
ver ramt.
bAde programmer og data. Hvis edb-

t Casino. Ubehagelig virus opkaldt efter aktionen,der spiller
enarmettyveknaegt
med PC'ens
over
vitale indholdsfortegnelse
filer pAharddisken.Pi bestemte
datoerkommer der tre spilleautomatsvinduer frem pi skermen. Er man heldig og skriver
tre L'er overlever indholdsfortegnelsen.Ellers slettesden og
der er ikke langereadgangtil fllerne pi harddisken.
t Dark Avenger.Srerdelesudbredt
virusmedstor smitteevneda alle
programmer inflceres, nir de
6bnes.Hver 16.gangvirusenaktiveres overskrives et tilfeldigt
stedpi harddiskenmed teksten
>Eddie lives...somewherein
time< . Det vil sige, at harddisken langsomt overskrivesog
PC'en vil gradvist opfPre sig
mere og meremerkeligt.
t Disk Killer.Meget udbredt virus der blev beromt da det engelske tidsskrift 'PC Today'
virus har Qdelagtdata pA harddisken,
kom til at distribuereen inficeer sikkerhedskopienden eneste muret diskette sammen med blalighed for at fA data retableret.Ved at
det. Virusen viste sig heldigvis
Iegge sikkerhedskopien ind laegges
at vere gdelagt. Virusen ville
som regel samtidigvirus ind. Der finellers have krypteret harddidesimidlertid verktpjer, som kan fjersken efter ca. 48 timers brug.
ne virus fra PC'en. Dette bgr gpresaf
t Form. Er en af de mestudbreden edb-kyndigperson,ellerskan man
te virusi Danmark.Virusenkan
gore mere skadeend gavn.
gdelegge data pi harddisken i
t Brug et anerkendtanti-virusproforbindelsemed infektionen.
gram. Der findes en lang rrekke
t Michelangelo. F,n meget uds6kaldte antivirus- programmer,som
bredt virus, som isar blev
er i standtil at opdagebAdekendte og
kendt efter megen omtale i
ukendte edb-virus. Et antivirus-propresseni foriret 1992.Virusen
gram indeholderfaciliteter til at scanaktiveresden 6. marts (Michelne harddiskeog disketter for virus og
angelos fPdselsdag)og overfacilitetertil at fjerne eventuellevirus.
skriver harddiskens indholdsHvis man @nskerat sikre sig maksifortegnelse med tilfeldige
malt mod virus b@rder anskaffeset
tegn. Herved er der ikke lansidant program.
gere adgangtil PC'ensfiler.
Det er vigtigt at s@rge
for en l@bent Stoned.En klassisk virus, der
d e o p d a t e r i n ga I a n l i - v i r u s p r o g r a m har dannetgrundlagfor mange
merne. da der hele tiden konstateres
senerevira. Den originalevirus
nye virus-typer. Viraene bliver mere
indeholderteksten>YourPC is
og mere avancerede,hvorfor anti-vinow Stoned* . Som regel sker
rusprodukterne ogsi mA blive mere
der ikke tab af data. men det
og mere avancerede.Sp@rgsmileter
kan doe forekomme.
om anti-virusprodukternekan blive

progrqmmet?
Her gives en raekkekonkrete gode
rAd for, hvordan mulighedernefor inflcering med edb-virus kan, om ikke
undgis sAdog begrenses:
t K/b originalprogrammer fra en anerkendtleverandqr.Det er megetsjaldent, at originaldisketter indeholder
edb-virus.Det b6r sikres,at disketterne leveresi en forsegletpakke.
. Lav kopi af originalprogrammer og
skrivebeskytdem.Yed at have en skrivebeskyttet kopi af originaldisketter
sikrer det mod virusinfektion af originaldisketterne.
t Benytskrivebeskyttelse
pfr disketter.
Ved at skrivebeskyttedisketter, kan
de ikke blive inficeret af en edb-virus.
Man er selvfplgeligngdt til at fjerne
skrivebeskyttelsen,
nir der skal kopieresprogrammereller data pA disketter.
t Skrivebeskyt programmer. Ved at
skrivebeskytte de enkelte programog systemfller kan virusangreb begrensesvesentligt.
t Benyt ikke programmer med ukendt
oprindelse.Piratkopier og andre programmer af ukendt oprindelseer po-
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tydeligvis mange anti-virusproducenter sved pi panden, da deresprodukter pludseligblev ubrugeligeog skulle
omprogrammeres.
t Brug password.Anvend password
eller andre former for sikkerhedsprodukter pi harddiske,si systemetikke
kan startesaf uvedkommende.

Hvod gores i sektoren?
I Danmarks Apotekerforening skal
den enkelte medarbejders@rgefbr, at
alle indghende disketter scannesved
hjalp af Norton Antivirus. Der foretages naturligvis rutinemassig sikkerhedskopiering og alle originaldisketter til standard-programmergemmes
forsvarligt.
Kursusejendommen anvender Dr.
Solomon Anti-virus Toolkit. som er et
megetanerkendtprodukt, der specielt
udmrerker sig ved hurtighed og sikkerhed i programmerne.Der foretagesligeledessikkerhedskopiering.
DataPharma/sog Cito Data AiS tilbyder deres apoteker at bruge McAfee Anti-Virus, som er et godt program, der har en af de bedste scannere. Til gengrelder programmet dog
ikke srrlig hurtigt. DataPharm oplyser endvidere,at samtligedisketterde
senderud er kontrolleret for virus.
SBren Thygesen ApS af 1991 og
Apoteksdata IiS benytter primert minidatamater (HP9000 henholdsvis
IBM S/34eller AS/400),hvor virusangreb er yderst sjaeldne.Beggefirmaer
tilbyder et antivirus-program til de
apoteker,der benytter PC'ere.
Det er vigtigt at vrerepd vagt overfor angrebaf edb-virus.Der er faktisk
allerede konstateret flere tilfrelde,
hvor virus er blevet fanget - heldigvis
inden de blev aktiveret og niede at
forvolde skade.Det har blandt andet
drejet som om virustyperne >Form<
og oStoned<.
Tag derfor flere af ovennrevnteforanstaltningeri brug. Det er vigtigt med
r'aevnemellemrum. at informere alle
medarbejderneom problemstillingen
o g s ik k e r h e d s f o r a n sttnailn g e r n e .
Litteraturliste fis ved henvendelsetil redaktitr
onen.

Uanset et kvalitetsstyringssystems Med veldeflnerede enkeltaktiviteomfang, skal det >bide<sig selv i ha- ter kender den kvalificeredemedarlen, sAledesat fejl og uhensigtsmressig-bejder kravene til det >produkt", der
heder registreret i hverdagen,tiem- modtagesog leveresfra en given aktitvinger korrektioner af systemet og vitet. Alle medarbejderei aktivitetsdermed rendringeri den daglige ar- forl@beter siledes n@dttil at forholde
sig kritisk til kvaliteten i bAdedet arbejdsafvikling.
Der skal kort sagt vaeretale om et bejde,som de selvudf@rer,og det som
levendesystem,der ikke kan fi lov til kollegerneudfprer.
Med et gennemarbejdetaktivitetsat samle st@v,og som forpligtiger til
dokumentationfor s6velopniet kvali- forl@b er medarbejderneudtrykt pA
tet som opfBlgningpA manglendekva- en anden mAde et led i kaden: Leverand4r - (kunde/leverand6r)- (kunIitet.
(kunde/levede/leverandBr)
i
et
leDet er et velkendt udsagn,at
verand@r-kundeforholder det kun- randdr) - kunde.
den, der afg@r,om der er tale om kvalitet.
Apotekets receptekspeditionog receptkontrol kan naturligt opdelesi en
rrekkeveldefineredeenkeltaktiviteter,
hvor de implicerede medarbejdere
skal udfylde rollerne i kunde-leverand@rforholdetog dermed sikre efApotekets ,kunde., i traditionel
terlevelseaf kvalitetskraveneved de
forstandsaetterkredeni gangved, som
aktiviteter.som de udf@rer.

I
Apotekeren skal definereog dokumenteresin politik, sine mAl og sin
forpligtigelsemed hensyntil kvalitet og sikkerhedi receptekspeditionen'
Det overordnedeansvarfor receptekspeditionenskal vrereplaceret
II
hos en farmaceutiskuddannetperson,der formelt skal have tildelt de fori praksis.
nOdnebefpjelsertil at kunne efterlevekvalitetsstyringssystemet
III Ansvar og kompetenceskal vrerefastlagt for alt personale,der udfgrer receptekspeditionog -kontrol.
IV Alle arbejdsgangei forbindelse med receptekspeditionog -kontrol
skal vere dokumenteredei form af styredeprocedurer,instrukserog formularer.
Alle medarbejdere,der udf@rerreceptekspeditionog -kontrol skal
V
have modtaget den forngdne uddannelse,traning og instruktion i de arbejdsomrider, de skal vrere ansvarligefor eller skal kunne udfpre rutinemessigt.
Registreringaf gennemgAetuddannelseog trening skal opretholdes.
der l@benVI Der skal etableresog dokumentereset opfplgningssystem,
de registrerer og korrigerer afuigelser.
VII Der skal etableresog dokumentereset systemfor plankgning og gennemfprelseaf uafhangigeinterne audit. Registreringenover gennemfprte
audit og konstateredeafvigelserskal opretholdes.
VIII Der skal etableresog dokumentereset systemtil identiflkation af behov for korrigerendehandlinger,samt til gennemfprelseog dokumentation af sidanne.
IX Apotekeren skal udstedeen formel erklrering,der specificerer,at der
der overholder
pi apoteket er implementeret et kvalitetsstyringssystem,
kravenei punkterne I til VIII.

