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Rfid-brikker trues av datavirus
Av Iver Gamme | Publisert 15.03 2006 kl. 13:13

Europeiske forskere har funnet ut at det er mulig å legge inn et
datavirus på den svært begrensede lagringsplassen i en rfid-brikke.
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Forskerne fra Vrije Universiteit i
Amsterdam kommer med oppsiktsvekkende resultater i en ny rapport som onsdag
legges frem på en sikkerhetskonferanse i Italia.
Forskerne mener de kan bevise at det finnes en mulighet for spre destruktiv kode med
de små radiobrikkene, selv om de kun kan lagre 128 tegn med informasjon. Hittil har
mange eksperter trodd at denne minnekapasiteten ville være for liten til å kunne
utnyttes av et datavirus.
Forskningsgruppen ledes av Andrew S Tanenbaum, som er kjent som skaperen av
operativsystemet Minix, som i sin tid var en av inspirasjonskildene bak Linux.
Rfid-brikker kan holde på langt mer informasjon enn strekkoder og siden de kan
avleses på avstand er brikkene til stor hjelp i butikk/logistikksammenheng. De benyttes
også stadig oftere for merking/identifisering av dyr.
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Skrekkeksempel
Et eksempel i forskningsrapporten
viser hvor enkelt det kan være for
kriminelle å utsette et
butikksystem for datavirus ved
hjelp av en rfid-brikke.
Bestill abonnement
Kundeservice (e-post)
Søk etter kurs og
utdanning:
Ditt søk her

Avansert søk

Ok

Scenarioet er som følger: Den
kriminelle går inn i et supermarked
og velger seg en helt normal
dagligvare som er utstyrt med rfidbrikke. Dette kan for eksempel
være et glass med syltetøy. Den
kriminelle betaler for varen og tar
den med seg hjem. Vel hjemme
byttes den gamle radiobrikken ut
med en ny, som er lastet med
destruktiv kode ved hjelp av en
ordinær pc og kommersielt
tilgjengelig (og billig) utstyr for å
skrive til rfid-brikker.
Deretter er det bare å gå tilbake til
butikken med syltetøyglasset og
betale for den samme varen en
gang til. Når varen denne gangen
skannes av butikksystemet kan et
potensielt virus infiltrere hele
supermarkedets produktdatabase
og for eksempel endre
prissettingen på ulike varer eller
gjøre annen skade.

Rfid (FOTO: IDG NS) (Klikk for større bilde)

Her finner du mer informasjon fra
forskningsgruppen.
Les også: - Europa må vinne RFIDkampen
Slutt på ekteskapskrangel
De fem siste fra kategorien
Sikkerhet:
z

Kidnapper filene dine og
krever løsepenger 16.03.2006

Gillett er en av mange som benytter seg av RFID for å
spore varene. (FOTO: METRO GROUP) (Klikk for
større bilde)
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Antivirus-program sletter
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Kommenter denne artikkelen:
Anonym - 15.03 2006 - 15:21:00
Og selvfølgelig er butikkens datasystem/avlesningsutstyr så praktisk at det utfører all
kode som leses fra brikken. På samme måten som du kan legge et helt cobolprogram i strekkoden på en brusboks ...

Anonym - 15.03 2006 - 21:57:00
Det er jo IKKE snakk om virus, men om endring av data for å få systemet som leser
til å gjøre noe utilsiktet. Dette er kun ett problem dersom den som skriver
programvaren for leseren ikke kan jobben sin. Alle data som leses må selvsagt
sjekkes før de brukes. Dette er egentlig ett IKKE problem og en stor overdrivelse.
Ekte VG overskrift!

Legg inn kommentar her...

Lagre innlegg
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På forsiden nå:
Ønsket: Prosjektleder

Hodejegerne jakter på
lidenskapelige teknologer
med administrativ
stålkontroll. I dagens hete
it-arbeidsmarked er det få
som er hetere enn prosjektlederne.
» Les hele saken - Les mer i Bransje og
Økonomi

Steinar Sønsteby nest øverst

Microsoft-ansatte
misfornøyd med lønna

Bill Gates troner på
toppen som verdens
rikeste mann. Men hans
fotsoldater er ikke fornøyd
med lønningsposen og
måten den avgjøres på.
Nå blåses det til kamp.
» Les hele saken - Les mer i Bransje og
Økonomi
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Steinar Sønsteby tiltrer
som viseadministrerende
direktør i Ementor Norge.
Han vil ha ansvar for
fusjonsprosessen mellom
Ementor og Topnordic her
til lands.
» Les hele saken - Les mer i Bransje og
Økonomi
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LG vil i løpet av året
komme med en
videospiller som gjør at du
slipper å velge mellom de
nye formatene.
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