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"Strekkoder" kan få virus
Jonas Blich Bakken

Radiobrikker kan snart erstatte strekkoder, og det kan føre med seg en fare for virus, hevder forskere.
En gruppe europeiske forskere har demonstrert at det er mulig å få et virus til å infisere en Radiobrikke(RFID), melder New York
Times. RFID er små digitale merkelapper som kan sende ut lagret informasjon når de blir bestrålt på en spesiell måte.
Teknologien er på vei til å erstatte strekkoder, men kan gi mange fordeler, slik som fjernavlesning og unik identitet for hvert
eksemplar av et produkt. Dette kan gi bedre kontroll over vareflyten fra produksjon til kunde.
Fordelene er for øvrig også mulige farer. Brikkene er også planlagt brukt i blant annet pass, og kan potensielt utgjøre et stort
personvernproblem. Problemet er at brikkene kan leses av uten at den som bærer dem vet det.
Krever mye informasjon
Nå mener altså en gruppe forskere at disse brikkene også kan infiseres av virus. De har riktignok ikke lett etter spesielle huller i
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kommersiell programvare, men påpeker at feil oppstår i alle typer programmer, og at disse kan utnyttes i forbindelse med RFID. I
mange tilfeller vil det være nødvendig med insideinformasjon for å utnytte slike feil, innrømmer forskerne, som har publisert sine
resultater på Rfidvirus.org.
Oppdatert: 15.03.2006 - 09:45
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på forsiden akkurat nå

Comeback i Ementor
Steinar Sønsteby er tilbake som nestsjef i selskapet han forlot etter å ha tapt sjefsstolen to ganger.

Hele saken »
bedrifts-it »
- Fortid er fortid »
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Norge mot verdenstoppen
Teleanalytiker Tore Aarønæs venter 400.000 ip-telefoni-abonnementer i løpet av 2006.

Hele saken »
bedrifts-it »

Endelig tro på Opera
Opera får endelig anerkjenelse for teknologien selskapet trodde skulle slå gjennom i 2001. Se her hvorfor markedet "gir" 3/4
milliard til Opera-aksjonærene.

Hele saken »
Finans »
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Søkemotoren Trondheim
"Trønderan har alltid vært træg, og det har smittet over på alle innflytterne som studerer eller jobber der". Les mer i Claude
Olsens blogg.

Hele saken »
Esc »

Du kan påvirke it-politikken
Fornyingsministeren vil ha innspill som skal gi Stortinget flere it-saker enn bare bredbånd. I dag er it litt som fiskeri.

Hele saken »
bedrifts-it »
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- Fortid er fortid
Steinar Sønsteby gleder seg til å ta fatt på Ementor-jobben. - Jeg har lært meg at fortid er fortid, sier han.

Hele saken »
bedrifts-it »
Comeback i Ementor »

Lover ip-kamp om småbedriftene
Ventelo og Telio lover tunge kampanjer mot små og mellomstore bedrifter i vår, og utfordrer Telenor.

Hele saken »
bedrifts-it »

file://C:\DOCUME~1\DAVIDR~1\LOCALS~1\Temp\5C3B97FH.htm

3/16/2006

Page 10 of 12

Skal følge Topnordics vinnerformel
E-handel skal sikre positiv utvikling i Ementor etter sammenslåingen med Topnordic.

Hele saken »
bedrifts-it »

Microsoft er Norges beste arbeidsplass
Programvareselskapet Microsoft er kåret til Norges beste arbeidsplass. Åpenhet og kommunikasjon er suksess-oppskriften.

Hele saken »
bedrifts-it »
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Ny versjon av Microsoft-alternativ
Skolelinux versjon 2.0 er klar for norske skoler etter 21 måneders utvikling.

Hele saken »
bedrifts-it »
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