
Köszönetnyilvánítás 

Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani a feleségemnek, Natáliának, 
hogy hosszú évekig ösztönözte a munkámat. Köszönöm neki, hogy beletörő-
dött a hétvégéken elvesztegetett időbe, amelyet együtt tölthettünk volna, mi-
közben a könyvön dolgoztam. 

Köszönettel tartozom mindenkinek, akik lehetővé tették számomra, hogy 
ez a munka megszülethessen. A könyv a számítógépes vírusokról szóló cikkek 
és tanulmányok sorozatából nőtte ki magát. Az évek során több tanulmányt 
más kutatókkal közösen készítettem, ezért soha nem tudom eléggé megkö-
szönni Eric Chien, Peter Ferrie, Bruce McCorkendale és Frederic Perriot ma-
gas szintű hozzájárulását a 7. és a 10. fejezethez. 

A könyv nem készülhetett volna el sok barát, nagyszerű víruskutató és 
kolléga segítsége nélkül. Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani Vesse-
lin Bontchevnek, aki többéves munkánk során megtanította nekem a rosszin-
dulatú programok terminológiáját. Vesselin híres (vagy „hírhedt”?) a témával 
kapcsolatos szinte vallási pontosságáról, és jelentősen befolyásolta és támo-
gatta kutatásaimat. 

Nagy köszönet illeti azokat az embereket, akik bátorítottak a könyv meg-
írására, mélyítették a tudásomat, és az évek során hatással voltak kutatása-
imra, ők a következők: Beke Olivér, Hornák Zoltán, Frans Veldman, Eugene 
Kaspersky, Farmosi István, Jim Bates, Frederick Cohen, Fridrik Skulason, 
David Ferbrache, Klaus Brunnstein, Mikko Hypponen, Steve White és Alan 
Solomon. 

Hálás köszönet illeti a műszaki lektoraimat: Vesselin Bontchevet, Peter 
Ferrie-t, Nick FitzGeraldot, Halvar Flake-et, Mikko Hypponent, Jose Naza-
riót és Jason V. Millert. A bátorításaik, kritikáik, véleményük és a kézikönyv 
korai kéziratainak bírálatai egyszerűen felbecsülhetetlenek. 

Köszönetet kell mondanom Kis Jánosnak és Szoboszlay Zsoltnak, akik 
hozzáférést biztosítottak számomra a legvadabb víruskódokhoz, hogy elemzé-
seket készíthessek még azokból az időkből, amikor a BBS volt a számítógépes 
univerzum központja. Köszönet illeti Gunter Mayt is a legnagyszerűbb aján-
dékért, amelyet kaphattam tőle – egy C64-et.  

Nagyon köszönöm mindenkinek a Symantecnél, különösen Linda A. McCar-
thynak és Vincent Weafernek, akik biztattak, hogy írjam meg ezt a könyvet. 
Szeretnék köszönetet mondani Nancy Connernek és Chris Andrynek kimagasló 
szerkesztői munkájukért. A segítségük nélkül ez a projekt egyszerűen soha 
nem ért volna véget. Köszönettel tartozom Jessica Goldsteinnek, Kristy Hart-
nak és Christy Hackerdnek a kiadás munkálataiban nyújtott segítségükért. 
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Köszönetet kell mondanom a Számítógépes Vírusellenes Kutatók Szerve-
zetének (CARO), a VFORUM és az Antivirus Emergency Discussion (AVED) 
lista összes volt és jelenlegi tagjának a számítógépes vírusokkal és egyéb 
rosszindulatú kódokkal, valamint védelmi rendszerekkel kapcsolatos izgal-
mas beszélgetésekért. 

Szeretnék köszönetet mondani a Virus Bulletin minden munkatársának 
cikkeim és tanulmányaim nemzetközi kiadásáért már majdnem egy évtizede, 
és köszönöm a hozzájárulásukat, hogy az anyagokat a könyvben felhasznál-
hattam. 

A könyv magyar nyelvű kiadásáért hálával tartozom a SZAK Kiadónak, 
Fóti Marcellnak és Csiszár Bélának. 

Végül, de nem utolsósorban köszönöm tanár szüleimnek és nagyszüleim-
nek az extra otthoni matematika-, fizika-, zene- és történelemoktatást. 

Információk 

Ha az olvasó hibákat talál, javaslatai vannak egy-egy részlet tisztázására, 
vagy olyan anyaggal rendelkezik, amelyet szívesen látna egy következő ki-
adásban, szívesen várom az ötleteket. A webhelyemen szándékomban áll javí-
tásokkal, lehetséges helyreigazításokkal és új információkkal bővíteni a 
könyv tartalmát. Noha úgy vélem, hogy megtaláltuk a legtöbb problémát (kü-
lönösen azokban a bekezdésekben, amelyek késő éjjel vagy vírus- és biztonsá-
gi vészhelyzetek idején születtek), hiszem, hogy ilyen bonyolult és ekkora mé-
retű munka nem létezhet néhány apróbb hiba nélkül. Ennek ellenére min-
dent megtettem annak érdekében, hogy legjobb kutatói tudásomnak megfele-
lően „megbízható" információkkal lássam el az olvasókat. 
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