Elk half uur wordt nieuw computervirus geboren BRUSSEL 07/05(BELGA/DPA) 

De laatste maanden ontstaat er om het half uur een nieuw computervirus. Voordien was dat nog één nieuw virus om de twee uur. In de eerste vier maanden van 2004 werden trouwens al meer virus-alerts (26) verspreid dan in heel 2003 (23). Dat zegt anti-virusspecialist Eddy Willems van Noxs (het vroegere Data Alert). Hij baseert zich daarbij op de meest recente cijfers van het European Institute for Computer Anti-virus Research (EICAR). Volgens Willems is de toename van het aantal virussen enerzijds te wijten aan het feit dat virussen meer en meer inspelen op de veiligheidslekken in de Windows-systemen en anderzijds aan het feit dat er een harde concurrentiestrijd aan de gang is tussen twee grote virusmakers (Netsky en Bagle). Willems spreekt dan ook van "het drukste anti-virusjaar ooit". Ondanks de opvallende groei van het aantal virussen - de Duitse anti-virusexpert Christoph Fischer spreekt van zo'n 75.000 virussen wereldwijd - wil Willems niet spreken van op voorhand verloren gevecht. "Een aantal anti-virusmakers is hard bezig om zich te wapenen tegen de nieuwste virussen en wormen, maar die aanpassingen komen er wel pas binnen twee à drie maanden", aldus Willems.    Het Sasser-virus, dat een weekje geleden wereldwijd toesloeg, lijkt intussen over zijn hoogtepunt heen. "Het virus lijkt stilaan onder controle. Wereldwijd werden zo'n 1 miljoen computers besmet. Daarmee is Sasser zeker niet het meest verspreide virus. Zo was het Blaster-virus zo'n 10 tot 15 keer meer verspreid", aldus Willems.
Ondertussen wordt in het Duitse vakblad "PC Profesionell" verwezen naar een nieuw virus met de naam "Phatbot". Dat virus zou vooral de paswoorden voor het online-bankieren viseren. Volgens Eddy Willems gaat het echter om een vrij kleinschalig virus waar totnogtoe slechts enkele Belgen mee geconfronteerd werden. "Aangezien hij moeilijk van de harde schijf te verwijderen is, kan je het Phatbot-virus wel hardnekkig noemen, maar het is zeker niet wijd verspreid of uitzonderlijk gevaarlijk"./.DRM/LVK	



