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'Włamanie' do serca
ICE monitoruje pracę serca i w przypadku arytmii koryguje ją wysyłając odpowiedni impuls
elektryczny. Grupa badawcza przejęła kontrole nad urządzeniem i była w stanie przejrzeć zapisane
w pamięci urządzenia informacje o pacjencie, modyfikować pracę ICE lub nawet zmusić urządzenie
do wysłania silnego impulsu elektrycznego, zdolnego doprowadzić do śmierci pacjenta.

- Przeprowadziliśmy szereg testów i stwierdziliśmy, że choć szanse na to, by ktoś zdołał uzyskać
nieautoryzowany dostęp do ICE umieszczonego w klatce piersiowej innej osoby są minimalne, to
jednak ryzyko takie istnieje - tłumaczy profesor Tadayoshi Kohno.
Większość rozruszników serca i urządzeń ICE została zaprojektowana w sposób pozwalający uzyskać
do nich zdalny dostęp w celu monitorowania pacjenta. Producenci nie zabezpieczają w żaden sposób
transmisji i istnieje ryzyko jej przechwycenia.
Naukowcy uspokajają pacjentów mówiąc, że zdalny atak zdolny do zabicia pacjenta wymaga, oprócz
całej aparatury, zbliżenia się do ICE na odległość około 10 cm i dużo czasu. Tadayoshi Kohno
podkreśla, że celem naukowców nie było straszenie pacjentów, lecz zwrócenie uwagi producentom
ICE na wagę problemu i zabezpieczenie kolejnej generacji tych urządzeń.
www.onet.pl
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Niemal 3,2 mln zł dla 77 badaczy w konkursie
MINIATURA 5
Narodowe Centrum Nauki opublikowało drugą listę rankingową w konkursie.

20-09-2021

Obecnie trzecia dawka szczepionki nie dla
każdego
Szczepienia chronią w przypadku wszystkich głównych wariantów wirusa.

20-09-2021

Naukowcy coraz lepiej rozumieją wpływ
SARS-CoV-2 na organizm
Informuje pismo “The Scientist”.

20-09-2021

Dodatek cukru usprawnił baterie
Australijscy badacze opracowali litowo-siarkowe baterie.

20-09-2021

Jest prawdopodobne, że szczepionki przeciw
COVID-19 będziemy brać...
Mówi w rozmowie z PAP krajowy konsultant ds. immunologii klinicznej.

20-09-2021

Mobilna instalacja artystyczna inspirowana
zjawiskami fizyki kwantowej
W nowej instalacji widz będzie uczestniczył, będzie do niej wchodził.

20-09-2021

Szczepionka złagodzi istotnie przebieg
choroby
Zdaniem prof. J.Zajkowskiej promocja szczepień w Polsce jest nadal niedostateczna.

17-09-2021

Niewielki wzrost zanieczyszczenia powietrza
zwiększa ryzyko chorób...
Wynika z międzynarodowego badania.
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