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PROGMAN.INI

MAINPRG.GRP

PROGRAM.PIF

PROGRAM.EXE

DRIVER.DLL
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Felhasználói felület

Vírus
adatbázis

OS specifikus kód

AV engine
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VIRUS

Visszafejtés
Vírus

adatbázis

Vírus-
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