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Ett holländskt forskningsteam har visat att det går att infektera Rfid-chip med virus, trots att
minnet i chipet oftast inte är större än 128 bitar. Den nyheten krånglar till det för de starka
krafter som vill ersätta streckkoder med Rfid-taggar.
De holländska dataforskarna Melanie Rieback, Patrick
Simpson, Bruno Crispo och Andrew Tanenbaum
presenterade sina rön vid en konferens i Pisa i Italien
på onsdagen.
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De har lagt ut sin rapport på en egen sajt,
www.rfidvirus.org, under Amsterdams universitets
paraply.
Deras budskap är att Rfid-etiketter per definition inte
Chip i mitten och
är informationssäkra efter de måste göras så billiga
antenn runtom.
som det någonsin går för att kunna konkurrera med
streckkodder - det som Rfid-märknikingen är tänkt att ersätta.

EU pejlar radiotaggar i
industrin
[060222, 00:00]

Yrkesutbildning
på plats eller via distans.
Elektrikerutbildningar,
allmän och begr
behörighet.

Product Management
29-31 mars
DF Kompetens ger dig
förutsättningarna att lycka
med produktledning och
tjänsteutveckling inom IT

En Rfid-etikett består av ett enkelt chip, oftast inte större än 128 bitar
information, samt en antenn som skickar informationen i chipet vidare till en
läsare.
Nytt verktyg för smugglare?
Om ett virus planteras i Rfid-chipet kan det sprida sig vidare över Rfidläsaren till bakomliggande databaser, menar de holländska forskarna.
De nämner ett exempel med Rfid-märkt flygbagage. En virussmittad Rfidmärkt väska kan lätt sprida viruset vidare till andra bagage och till
bagagehanteringssystemet.

Etikett med både streckkod
och Rfid-märkning.
Viruset vandrar sedan vidare till andra flygplatser och st äller till oreda. Forskarna menar att smugglare
skulle kunna ha intresse av att smitta Rfid-systemet på flygplatser.
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