
A szerzőről 

Szőr Péter világhírű számítógépvírus- és biztonságtechnikai szakember. 1990 
óta aktívan kutatja a számítógépes vírusokat, 1991-ben elkészült diplomamun-
kájának tárgya a számítógépes vírusok és a vírusvédelem volt. Az évek során 
lehetősége nyílt a legjobb vírusirtó termékek, például az AVP, az F-PROT és a 
Symantec Norton AntiVirus tanulmányozására. 1990 és 1995 között Magyaror-
szágon készítette el saját vírusirtó programját, a Pasteurt. A számítógépes 
vírusvédelemmel kapcsolatos érdeklődésével párhuzamosan többéves tapaszta-
latokkal rendelkezik a hibatűrő és a biztonságos pénzügyi tranzakciós rendsze-
rek fejlesztésében. 

1999-ben meghívták, hogy legyen a Számítógépes Vírusellenes Kutatók 
Szervezetének (CARO) a tagja. A Virus Bulletin magazin tanácsadó bizottsá-
gában is tevékenykedik, és alapító tagja az Antivirus Emergency Discussion 
(AVED) hálózatnak. Több mint 10 évig a Symantec vezető kutatója volt a ka-
liforniai Santa Monicában. 2010-től résztulajdonosa egy új szoftverfejlesztő 
cégnek Austinban, ahol CTO-ként tevékenykedik. 

Szőr Péter több mint 70 cikk és tanulmány szerzője. A számítógépes víru-
sok és a biztonság témakörében készült írásai olyan lapokban jelentek meg, 
mint a Virus Bulletin, a Chip, a Source, a Windows NT Magazine és többek 
között az Information Security Bulletin. Gyakran ad elő különböző konferen-
ciákon, például az EICAR, az ICSA és az RSA rendezvényein, és olyan bizton-
ságtechnikai konferenciák meghívott előadója, mint a USENIX biztonsági 
konferencia. Szenvedélyesen osztja meg kutatási eredményeit, és szívesen ok-
tat a számítógépes vírusok és a biztonság területén. 

A könyv első megjelenése óta sok mindent történt a szerző életében, több 
érdekes fordulattal és változással, ám a könyv ma is a legfrissebb információk-
kal szolgál a számítógépes vírusokról. A szerző legnagyobb örömére a munka 
most már a magyar olvasókhoz is eljut, a cseh, a lengyel, a kínai és az eredeti 
angol kiadások után. Szabadidejében Péter sok időt tölt 5 éves fiával, Daniellel, 
aki fantasztikus egyéniség. Megtanult továbbá szörfözni, ez pedig igazi kihívás 
az életében. Hónapokat töltött az óceánon, a természetben, a hullámokon. 
Gerry Lopez szavaival élve: „A szörfözésben mindent megtalálsz!” 

 
 


