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Eerste RFID -virus gemaakt
Nederlandse wetenschappers van de VU

Wie is nu hier?

hebben het eerste virus in RFID-chips

1 geregistreerde gebruiker
641 bezoekers

gemaakt, de piepkleine chips in producten, je
hond en je ov-chipkaart en paspoort. Straks zijn
we wandelende computervirussen geworden.
Computerfalen duikt toch al overal op in het

Abonneer je nu:

dagelijks leven. Het nieuws van de afgelopen
dagen: een sein- en wisselstoring in Rotterdam
vanwege computerfalen na een kapotte glasvezelkabel. Onbeveiligde
effectenrekeningen door een softwarebug bij de Rabobank. Internetbellers
van KPN waren onbereikbaar door fout in hun modems. Net als de de
politie in Barneveld door defecte software van het politienummer 09008844. In de beveiligingssoftware van de nieuwe spoorlijn Utrechtboog
'zitten nog fouten'. Door een computerstoring bleef het veer van en naar
Texel aan de kant en de RET in Rotterdam kampte dagenlang met een
storing in de ov-chipkaartpoortjes. De oorzaak wordt, je raadt het al,
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'gezocht in een softwareprobleem'. Een geluk: je mag gratis reizen als je ov-
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chipkaart het niet doet.
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