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sc]lets) urt ceu (likke betonnen buis. r,oorzicn vrur cle

tsee X rav scllnncÍs. I)e in- en uitg:rnq r':ttt tle br.ris

zijrr vltn cleurerr voorzier. l)e cont:tirter uordt op

ccn soort oplcqqer qepl:l;ltst en nricltlcls eeD hoorl-

urardiq tr:ll)sportsvstecnr zccr gelijknr:rtig dr>or rle

sc:ln gctr:lnsllorteerrl. V:r nu it cle oper;rtorror)nr \\'or-

den de bcelclcn r':rn cle tot:rle inhoutl r':rn tlc cont:ti

ncr cr secticqes'ijs a:rn dc h:rnd vltn tle beschikb.tre

laclinusp:rpieren qecol)trolecr(1.

Uiter.r:rrcl soLclen ile beeltlen ook r-;rstgeleqcl.

()p die rlijze is l-ret nroqelijk biurren 5 nrinr.rten tle

totlrle in]roucl \':ln cerl zcecont:riner ntinuticr.rs te

col)trolcren. (ielLrkkig voor 11e clouancinspectie

]{ottertl:rnr is. qezicn clc irn'ester-ingen. tlc onder-

houclskosten err tlc personeelskostcn. de HI-(l()
SCIAN eerr succes. ()nl:rngs krr:rnr in hct nreuu s. tl;rt

het :rtqekrpen h:rli -j:r:rr \'oor onrstrecks

l -10.0()( ).000.{)O! :r:rn snrokkcl\\'il:tr \\'.ls orrrlerschelrt.

tlr-rs niet in het'r'rrje verkcer's':rs qekonrerr.

lD. Plni:itt )
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fequílu virus
I )r,,,r l{r'n,rlJ Ijr scnJ,r,rl

WAT IS EEN C{)MPUTERVIRUS

Een computervirus is een klein computerpro-

gramma dat meestal een saboterende werking

heeft. Een groot aantal virussen 'verbergt'zichzelÍ

in andere programma's om vanuit daar ongezien de

juiste werking van de software en het computer-

systeem te saboteren. Ook probeert het virus zich-

zelÍ te vermenigvuldigen om anderen te kunnen

besmetten.Wie denkt dat het hierbil alleen om DOS

systemen gaat heeft het mis. Er zijn al OS/2, Win-

dows 95 & 98, Windows NT, UNIX, Maclntosh en

zelÍs Atari-virussen.

HOE R'IAKT UW COMPUTER BESMET?

13esnrettinqcrr vinrlen nreest:tl plrrlts tloor het

gebrLlik \::ln llroqr;unll):rtur-rr \':ll) orrtlLriilelijkc

.rtlonrst, clie veelal :rl cercler s'lts besuret. Pop11l1i1's

prl)qr:lnun:l's zo:rls ler-rke spclletjes zijrr r':r:rk eerr bron

ven bcsnietting s':r:rrbij het spoor vn:tk vr:t schoolse

instellingr'n loolrt. Sonrs lrli-jkt een nicttue vcl'sie r':ur

leg:l:ll te gebrr.rrken softs',trc ltl eett bmrr r'.ttr Lrestriet

tinq u,nnrcloor het tredrijinr cliskrediet konrt.Wees rl-rs

betl:rcht ol. cliskettcs, (ll)-ronrs ctr tt'rooie tlcnro sofi-

\':rre. l)c l:r:rtste tijc'l ziett we in tocnettrettt'le ttrltte tllt
rlc besnrettirrqeu \':ln con)putels in lrccL'ijverr pl:t:tts

vintlcn vi,r het thuisn'erkcr.

EEN BESMEÍTING MET HET TEQUII.A VIRUS

I)e cerstc keer cllrt er een fllc (progr:ttttttlt) rlel:t-

tleu * orrlt. d;rt be snret is nrct het Tt'cluilrr virtrs. zll l-ret

vilr.rs kijken oi dc M;rster-lrootrecol'(l c.rl. 'pilrtitior')

tublc'r'rtrt tle li:rrtle svsteenrschijill bcstrret is. (lrt eert

Mrrsterbootrecortl stert tle' in cler' r':rtt de h:rrddisk) Als

rlit niet hct qer':rl is. tl:ur z;rl Tccluil:r ccrr ongecrvpte

cop\' \'tln zichzelin;r:tl cle llt:rtstc scctorelt van de h:rr-tl

tlisk schrijven. Têr'ens z:rl h1 de Mesterbr>otrecor-cl

,ltr..l.rrriS uiizisr'rr .l.rt tlczc l.citttcttclilk rr.,r'tlt.

Tecluih zll zichzelinoq nict nretcer) nr hct nelkqe-

hcuqen zetten. Er zr-rllen d:rn ook rrog qeen tllcs

besnret norrlen. l)as :rls clc conrpllter opnicun' op{t-
st:rrt s'ordt. nortlt het virlrs 'nrenror,,' rcsiticnt'. ( Het

Têcpil;r virus larr.lt zichzcli in het hoor{ste gctlceltc

vrur her n'erkqehcLrqen.) Zoclrrr cerr .EXE tlle qel:rderr

sorclt. rrortlt clcze qecontroleeld o1. een eventuele

besnrettirrq. ls tl.rt nret ]ret ger';ll r1:rn norclt clczc

besnret.Tèc1uil:r pl;rkt zrchzeli:r:rn t1c .EXF. flle. n':r.rr-

r]oor clezc nret 2-lírlJ bvtes gloeit. Hierdoor ncclnt ltct

uerkqchengcn en het vr-ije qehcur{en af-. HetTètluil:r

vilr.rs s'orclt pils + nllandcrr rr:r cle eerste besnretting

van cle lr:rrdtlsk ecticf . l):ur en iedere nreurd enr:r z:rl

het virus de rolqencle boodsch:r1. op het schelnr bren

gcn:
'EXECUTE: MOV ÀX, FEO3 i Int
2I . Key to glo on: '

Als er een progr:llllnr:l r-lel:tderr mrrdt u'lt hier;nn

voltloet. tlen z:rl hct virus clezc tckst lrrtcn zicrr

'hielcoine to T . Tequi la' s lates t
production'
'ContacL T.TEQUILAT P.o.Box 543/
63 12 St'Hausen Switzerland. '

- :.r.N.D.-\.',!v \ r119 !r1vuv L Lv

'BEER and TEQUILÀ f orer.rer I '
l)eze tekst is in qcincrvptc vornr ook te vindcn rn

ile la:rtste zes sectol'eu Van rle harclclisk. Het Têt}ul:r

vims nr:r:rkt o.:r. gebrr-rik vln tle Ste:rlthtechniek. l)c

Stealthtechniek is eeu c.urlrutl:rgetechniek oul lrlur

detectic r'n cODtrole tc ontsnllppcn.



VIRUSPREVENTIE

Uiter:r:rrcl is ]ret bovenst;trrnr'le eert voorbeeLl cl:rt

veroolzukt nordt door' 'sissclcncic' conrputeï corr-

tacten. Het Tecluila virus is een bchoorlijk ottcl virus.

Zolls u zult bcgrrjpen is het zorgcn voor eett qoctl

:rctuele vimsscllllncr en -killer een rrrr.rst.

TIPS EN GEHEUGENSTEUNTIES

Hieroncler nor.I ccn a:utt:tl tips u.tt u ;tls gcbruiker r';ut

cle pc kuut doerr:

Storr her "clrrnik \';ul (lc \'('r'(l.re lrtc [)(]. M.r.rr'5__'".' '_'

sch:rkel cle l)C niet uit;

- Als cle l)(l uret een netncrk vcrtronclen is. koppel

tle netu'erkverbindinq diln losl

- Necnr rlirect cont:rct op uret rle lT-coórdin:rtor of

helpdesk;

- Wisel qceu sottrv:rre uit ntet :tnr]ere qelrrr,tikct's;

- M:rrkeer de l)O cluidehjk. zocht rtnclereu cleze I)(l

niet zr.rllen selrrr.riken:

Mocht u zeli.tltn rle sl:rg g:r.ur Inct sc:lnnels en killers,

qetrmik drn tlc volgcnde gehcuqensteun.

- Cln nrt of het onqesone verschijnsel nort'lt ver-

oorzl;rkt cloor een virlrs.

- W:rnneer tle vilussc:urner ecrr virlts nrelclt. g:t tl:ut

nret ecll antlere virussc:urrcr ltll clihct eetr echtc

of een vrrlse rueldinÍr is.

GebrLrik een virttsscauucr \':ll) ccn lrtcler ttretk :rls

rrveer'lc sc;ttttrer.

Clebmik br.1 nvrltèl eetr derrle virttsscrttitrer.

Stel het mntel 'bestnette' pcls r,'rtst etr zortl cl:tt er

qcelr contirct nreer is tttsseD Lrestlrette etr tlllfre-

sniette l)(l\.
Probeer clc or>rzuk vatr cle besttrcttittg r':rst tc stel-

len.

Ncenr alle diskettes in tresleg err rioe cleze irr eert

qenr:rrkeerclc cnvelop.

I3cp:r:rl op n'elke rvijze lroe tlc otrtstlettittq z:tl

plrrlrts vinclen. Hien'oor k.ttt ttrett hct progrlttntrtlt

VSUM van l)rrtricia Hoflinrtn rrt:ttlplegen.

Controleer oi cle backup cliskettes bcsttret ztjrt.

Gescho,rrrde z;rkert ktttttten \\()r'(lcrl tcrtlllgcljc-

vel).

Infirnneer het nulragctnent, de lT-coórdinlttor oi
helpdcsk.

Irrtillrncct'ltct l.clsottcel tl.tt er ct'tt i it'tt: is gcvtrtt-

den.

Cleeinl cle ontsnrettiurr de pcls vrij.
(l:r n;r enkele tl:tqen trlt t>ihet vints ittdertlrtrttl r'er-

cls enett is.

líEBON=
Een krachtige organisatie

van leveranciers op de beveiligingsmarkt

De beveiligingsbranche is sterk in beweging.

Overheid, verzekeraars en gebruikers stellen

in toenemende mate eisen aan beveiligings-

middelen. Daarom is het noodzakelijk dat er

een krachtige branchevereniging bestaat, die

de belangen van leveranciers op de beveili-

gingsmarkt bundelt. Een vereniging met een

duidelijk profiel die een deskundige

gesprekspartner is. De Vereniging van

BeveiligingsOndernemingen in Nederland

(VEBON) levert die meerwaarde waar de

markt om vraagt.

De vereniging bestaat uit
zeven secties:
. branddetectie;
. kleine blusmiddelen;
o speciale blusinstallaties;
. onderhoudsbedrijven kleine blusmiddelen/REOB;
. componentenleveranciers inbraak- en overvalbevei I iging;
o systeemleveranciers inbraak- en overvalbeveiliging;
. particuliere alarmcentrales.
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Vereniging van Beveiligings Ondernemingen in Nederland
Boerhaavelaan 40
Postbus 190,2700 AD Zoetermeer
Telefoon (079) 353 11 16

telefax (079) 353 13 65
E-mail vebon@fme.nl

Secretariaat gevoerd door de vereni-
ging FME-CWM


