Fałszywe wirusy
Niektóre Urban Legends są naprawdę śmieszne i czasami warto dla odprężenia trochę takich
opowiastek przeczytać. Jednak od klasycznych „miejskich opowieści” są ostrzeżenia przed
fałszywymi wirusami. NIEKTÓRE TEGO TYPU WIADOMOŚCI MOGĄ BYĆ NAWET
GROŹNIEJSZE NIŻ PRAWDZIWE WIRUSY. Bardzo często zdarza się, że autor takiej
wiadomości nakłania do usunięcia jakiegoś pliku, który jego zdaniem jest bardzo groźnym
wirusem zagrażającym bezpieczeństwu całego komputera. Jednym z najbardziej znanych
wirusów tego typu jest ten oznaczony kryptonimem SULFNBK.EXE. Krąży on po Sieci już
kilka lat w bardzo wielu wersjach, ale ciągle znajdują się ludzie, którzy na niego nabierają
i niepotrzebnie usuwają ważny plik systemowy. Polska wersja tego fałszywego wirusa
wygląda następująco(zachowana pisownia oryginalna):
„Dostaliśmy wczoraj polecenie o usunięciu wirusa który może być w niektórych
komputerach ukryty w postaci pliku. Jak na razie nie jest wirusem ale uaktywni się po 1-szym
czerwca. Żaden antywirus najnowszy go nie wykrywa bo jeszcze nie jest wirusem dopiero po
1/06. Sprawdziliśmy u nas i znaleźliśmy ten plik (sulfnbk. Exe.) w 4 z 6 komputerach u nas,
i usuneliśmy. Żeby go znaleźć należy kliknąć na START poniżej FIND a następnie FILES
OR FOLDERS wpisać nazwę pliku: sulfnbk. exe i upewnić się że poszukiwania obejmą
twardy dysk czyli LOOK IN: Drive C: a następnie kliknąć na FIND NOW. Jeśli komputer
go nie znajdzie to wszystko jest OK. Jeśli jednak go znajdziecie to pewnie będzie
w C:\WINDOWS\COMAND. Należy wtedy ustawić myszkę na nazwie tego pliku i kliknąć
1 raz prawym przyciskiem i wybrać DELETE. Następnie opróżnić kosz. ABSOLUTNIE
NIE PRÓBOWAĆ GO OTWORZYĆ KLIKAJĄC 2 RAZY LEWYM
PRZYCISKIEM!!!!
Wczoraj tutaj taki jeden mądrala otworzył ten plik i mamy z głowy 1 komputer !! Totalna
blokada! ,,
Tak lub podobnie może wyglądać ostrzeżenie przed wirusem. Wielu dało się nabrać
i dopiero wtedy zaczęły się kłopoty. Plik SULFNBK.EXE nie jest wirusem i nie należy go
kasować, gdyż jest standardowym elementem systemu Windows, odpowiedzialnym za
obsługę długich nazw plików. Fakt, że ma paskudną ikonę, nie upoważnia do jego
wykasowania.
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