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Antivirus & Anti-malware Updates
AVG free 2011

Sinds een kleine week is er een nieuwe versie van AVG free uitgekomen, AVG free 10 ook wel AVG free 2011 
genaamd. We raden iedereen aan om deze versie te gebruiken. Het geheel zou nog sneller zijn dan de vorige versie 
maar wat belangrijker is. Je kan met deze versie afzonderlijk naar Rootkits scannen. Ook het uiterlijk is ietwat 
aangepast.

De basis-functionaliteit is niet veranderd. Je krijgt nog steeds de volgende modules in AVG Free 2011:

– Antivirus
– Antispyware
– Bescherming tegen Rootkit-virussen
– AVG linkscanner (eventueel uit te schakelen)
– Bescherming voor sociale netwerken (zoals FaceBook) (in feite niet meer dan aangepaste linkscanner)

De koopversie van AVG heeft bovendien nog een aantal extra functies zoals:

– bescherming van chatten en chat-downloads (zoals Live Messenger)
– prioriteit-updates en (telefonische) technische hulp 

Bovendien is er ook nog een zogenaamde “Internet Security” versie met nog 
meer functionaliteit.

– Firewall
– Anti-Spam filter
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Voor alle duidelijkheid ik ben zelf geen voorstander van deze laatste versie vanwege het feit dat er reeds een firewall in 
Windows zit vanaf Windows XP.  Als U echter een Anti-Spam filter wil hebben en niet voldoende heeft aan (al dan niet 
gratis) Antispam-software zoals Spamfighter of Spamihilator. Dan is deze versie wel een interessante optie natuurlijk.

AVG is compatibel met volgende besturingssystemen.

– Windows XP (vanaf Service pack 2)
– Windows Vista
– Windows 7

SpywareBlaster 4.4

Ook van dit programma is ondertussen een nieuwe versie uitgekomen. Dit programma is complementair en werkt 
preventief. Het blokkeert schadelijke websites door middel van een database waarin schadelijke websites staan vermeld. 
U moet dit programma zelf (gratis versie) of automatisch (koopversie) updaten om de laatste database met schadelijke 
websites te ontvangen. 

Het programma blokkeert de volgende zaken.

– schadelijke Active-X applets
– schadelijke tracking en spying cookies
– maakt bepaalde (schadelijke) websites ontoegankelijk

SpywareBlaster werkt op volgende besturingssystemen:

– Windows 98
– Windows ME
– Windows XP
– Windows Vista
– Windows 7
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en werkt complementair met volgende webbrowsers

– Microsoft Internet Explorer (MSIE)
– Mozila Firefox
– Netscape
– SeaMonkey
– Flock
– K-Melon
– en andere op MSIE-gebasseerde webbrowsers zoals AOL webbrowser of Maxthon

Dus voor gebruikers van Opera of Safari is dit programma zinloos. Niet iedereen maakt (nog) gebruik van dit 
programma. Maar voor diegenen die dat wel doen; er is dus een nieuwere versie.

Anti-Spam: Hoe en wat?
Spam is de Engelse term voor ongewenste email. Het begrip is ontstaan uit de vleesindustrie waar Spam staat voor 
ingeblikt gekookt varkensvlees. Maar gaandeweg is het product wat veredeld met de toevoeging van schouderham. In 
Nederland is dit beter gekend als Smac. Spam kwam oorspronkelijk uit Amerika en werd voornamelijk in Engelstalige 
landen verkocht (USA, UK en Australië) onder zijn originele naam Hormel Spiced Ham. Nadien heeft men de naam 
ingekort tot SPAM (SPiced hAM). Spam wordt verkocht als goedkoop broodbeleg en bestaat dusdanig al jaren. In de 
VS is Spam dan ook dikwijls het object van grappen en lokale verhalen. 
Zo is het het begrip Spam als ergerlijke reclame ontstaan na een Monty Python sketch waarbij Spam-reclame op de 
meest onmogelijke momenten verscheen tijdens het programma.

Antispam-programma's werken volgens 2 principes. 

1) Ofwel worden alle mails van de server gedownload en wordt de spam eruit gefilterd lokaal op de computer van 
de bestemmeling.

2) Ofwel werkt het antispam-programma rechtstreeks op de data van de mailserver (op afstand) voordat alle e-
mail met het e-mailprogramma wordt gedownload.

Het eerste systeem is voor de meeste mensen het meest gebruiksvriendelijk omdat de antispam-module kan geïntegreerd 
worden in het gebruikte e-mailprogramma (SpamFighter werkt op deze manier). Hierdoor lijkt het of je maar 1 
programma gebruikt (met extra antispam-knoppen). Het 2de systeem heeft het voordeel dat je mailbox op de server al 
goed opgekuist is (en dus minder e-mail bevat) voordat je e-mailprogramma je mails gaat downloaden. Hierdoor gaat 
dat vlugger en verspil je minder bandbreedte/downloadvolume. Je moet dus eerst je antispam-programma zijn werk 
laten doen voordat je je e-mailprogramma kan gebruiken. Spamihilator werkt op deze wijze alsook het commerciële 
McAfee Spamkiller.
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Spamihilator 0.9.9.53

Dit Antispam-programma is ondertussen aan versie 0.9.9.53 (begin 2010). Deze versie zou beter spam herkennen dan 
zijn voorganger, het update-proces en de backup van plugin-settings zijn hersteld, er is een geupdate SSL-certificaat, en 
nog veel meer. Dit is een gratis programma uit Duitsland. Support verkrijg je via de Spamihilator-forums vnl. Duits-en 
Engelstalig. http://www.spamihilator.com/forum/ Het maakt gebruik van de krachtige Bayesian Filter. Dit is een 
wiskundige formule (ontwikkeld door de Engelse Thomas Bayes i/d 18de eeuw) die wordt gebruikt om reclameteksten 
uit e-mailberichten te filteren. 

Het grote voordeel van Spamihilator is dat dit programma met elk POP3 en IMAP e-mailsysteem werkt (dus niet met 
Hotmail, GMail of andere webmail-systemen). Je kan dit eveneens niet gebruiken op Microsoft Exchange-servers tenzij 
je deze aanpast naar het POP3-servermodel. Dit programma bestaat in een groot aantal talen inclusief Nederlands.

Het bestaat voor 

– Windows 2000
– Windows XP
– Windows Vista 
– Windows 7

en werkt met o.a. de volgende e-mailprogramma's

– Outlook Express
– Outlook (alle versies)
– Eudora
– Mozila Thunderbird
– Opera emailclient
– Incredimail
– Phoenixmail
– Pegasus Mail
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SpamFighter 7.1.58

Vanaf September 2010 is ook hiervan een nieuwe versie beschikbaar. Deze versie biedt ondersteuning voor Mozila 
ThunderBird 3.1 en Microsoft Outlook 2010. De laatste update heeft een nieuwe installatie-routine. Het programma 
bestaat eveneens in een aantal talen waaronder Nederlands. Zoals vermeld werkt dit programma als een plug-in op je e-
mailclient. Hierdoor is de inzetbaarheid beperkter dan Spamihilator doch werkt alles wat gebruikersvriendelijker. De 
gratis versie maakt reclame door op elke uitgaande email de melding te plaatsen "Ik word beschermd door 
SPAMfighter". Ook tijdens het gebruik verschijnt er een reclame in uw e-mailprogramma. De koopversie doet dit niet, 
heeft bovendien een taalfilter (waardoor U e-mails in een vreemde taal automatisch als spam kan verwijderen) en een 
paar andere features. Zo mag je de gratis versie niet gebruiken in een bedrijfsomgeving. Spamfighter maakt geen 
gebruik van Bayesian filtering en is daardoor minder precies dan sommige concurrentiële programma's.

Spamfighter werkt op volgende Windows versies.

– Windows 2000
– Windows XP
– Windows vista
– Windows 7

en met de volgende e-mailprogramma's

– Outlook (vanaf versie 2000 tot en met 2010)
– Outlook Express (vanaf versie 5.5)
– Windows Mail
– Mozila ThunderBird (2.0, 3.0 en 3.1)

Voor meer informatie (of een mogelijk update van Uw AVG Free) het gekende telefoonnummer.: 0495 22 19 74
Tip! U kan de resterende uren van uw interventiecontract hiervoor gebruiken.
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