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Viivakoodille
Rfid-sovellutus

Viivakoodi oli aikoinaan im-
pulssi, joka vaikutti kaikkialla
liiketoimintaan, rrnrtta sen roo-
li oli autornatisoida tavaroiden
kitsinelyii. se kiiyttd liihti 1970-
luwlta Wal-Martin p?i6tokses-
tii ettei organisaatio kisittele
muuta kuin viivakoodilla mer-
kitryj a tuoneita. Nyt wal-Marr
vaatii, ettii kaikki heillii myyn-
nissii olevat tuotteet on varus-
tettava MlD-tunnisteella.

* Tietoturvatyti on jatkuvaa
taistelua pahan ja hyviin viilil-
lii. Aikaisemmin tasapainoilu
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Kaisa Hietala
Nivala

Oulim y'liopiston Sdhko- ja rie-
totekniikan osastolla toimiva
professori Ju h a Rdningin j oh-
taa tietonrrvalli sen ohj elmbin-
nin tutkimusryhmad, Ouspg : tii.
Se tutkii, anroi 

.1 
a kehittld me-

todeja ohjelmistojen testauk-
seen.

Roningrn ryhmii on niittiinyt
kansainvElistd marnena hw,ind
tutkijoina. Heisti t*otuan, .t-
tii lcaikki, mihin he koskevat
menee rikki. EIi karkrsta tutki-
fuista ohjelmisra tAhan saakka,
he ovat voineet paljastaa heik-
kouksia.

Pyhiijoelta synr.visrn oleva
Rdning johtaa hsdksi 400:n
tytintekijiin osastoa Oulun yli-
opistolla, Hdnen luennoiliaan
on kerrallaan sadasta kahteen-
sataan opiskeliSaa.

Rdning tutkij ary'hrnineen e i
paljasta haavoitn:r"ten tai keh-
nojen otrjelmien ninrie. vaan
raportoi virheistd zuoraan oh-
jelm.istoyritvksiin koryauske-
hotuksin. Ohjelmayritysten
kuuluu kor;ata r"irheensiija il-
moittaa itse edelleen ohjel-
mistoj a ostaneille asiakkaille.

Pahin ohj e lmistoruholainen
ontietokoneen kiiyniiji, joka ei
osaa tai vaatii tiiniefta vas-
tauksia enemmS.n kuin se pys-
tyy kerrallaan vastaanotla-
maan. Professori Roning tieriiii,
ettii useimmat hakkeroinnit ta-
pahtuvat innokkaan harrastaj an
vilpittomiin kokeiluhalun seu-
rauksena.

- Monet eivdt toimi pahalla
mielellii, va an ymmartiimattO-
myyttriiin kokeillessaan kaik-
kea uufta. Tietysti on my6s pa-
hantatrtoista toimintaa, Sonta
motiivina on poliittinen tai ta-
loudellinen hyiity.

Mahdollisuuksia
ia uhkia Rfid:lld

yliopiston tietoturva-alan tut-
kimusprofes sori Jorm a Kaj a-
vs sanoo, ett6 uudet ratakisut
ovat pass iivisia komponentte-
ja, jotka sieppaavat iehon sil-
td, missi sit?i on saatavana.

- Erityisen kiinnostavan ttis-
td komponenteista tekee se, et-
tii sen valmisfusteknologialla
on tiettyjii yhfymdkohtia
uusimpien paperilaahrj en val-
mistukseen. Tiim[ uusi tieto-
tekniikan miniatyyriratkaisu
tuo paitsi uusia mahdollisuuk-
sia myds ennalta arvaamatto-
mia. uhkia.

letunnistetietoj a rikoksen sel-
vittdmiseksi.

Vaaraa ja
bivoa

oli kiiytettrivyyden ja turvalli-
suuden viili116. Nyt korostuu
Tyos valvonnan ja yksiryisyy-
den vdlinen arvostus. Org#i-
saatioiden tietotuna on aina si-
doksissa kiiytiinnon toimin-
taan ja se on kyettdvii integ-
roimaan liiketoiminnan perus-
prosesseihin.

Professori Kajava valaisee
alustustaan esimerkeill2i, j ois-
sa sateiliittitunnisteen avulla
loydettiin maanti eryostiij at lta-
liassa. Samaan aikaan Suo-
messa kiisteltiin siitii, onkopo-
liisilla oikeutra selvittiiii kah-
den surmatun huumaus$ine-
kaupasta epiiillyn henkilon te-

Radiotaaj uinen tunnistaminen,
RFIQ on ollur kiipossii pit-
kiiiin useissa erikoissoveilu-
tuksissa. Vanhat sovellutukset
ovat perustuneet niin sanottui-
hin aktiivisiin komponenttei-
hin, jotka sisiiltfiviit virtalfrh-
teen.
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