
Wifi in trein is onveilig en de NS doet er niks aan | metronieuws.nl

http://www.metronieuws.nl/binnenland/2015/08/wifi-in-trein-is-onveilig-en-de-ns-doet-er-niks-aan[10/23/2015 1:34:41 PM]

home

Metro en techniekSchrijf een lezerscolumn!

 BINNENLAND BUITENLAND SPORT SHOWBIZZ MODE DIGITAAL KOFFIEPAUZE EXTRA TIME
AMSTERDAM ROTTERDAM

   

Wifi in trein is onveilig en de NS doet
 er niks aan
6 augustus 2015 om 09:35 door D. van Aken

Vluchtelingen op
 Facebook: ga niet naar
 Nederland

POPULAIR

Bio-urn zorgt dat je een boom wordt
 als je dood bent

Nieuw: frikandel speciaal op een
 pizza

Columnisten Horoscoop Lezerscolumns Winacties Inloggen Registreren

468

18

0

 







 0
 

http://www.metronieuws.nl/
http://vacaturekrant.nl/metroentechniek
http://vacaturekrant.nl/metroentechniek
http://www.metronieuws.nl/lezerscolumn
http://www.metronieuws.nl/lezerscolumn
http://www.metronieuws.nl/
http://www.metronieuws.nl/binnenland
http://www.metronieuws.nl/buitenland
http://www.metronieuws.nl/sport
http://www.metronieuws.nl/showbizz
http://www.metronieuws.nl/mode
http://www.metronieuws.nl/digitaal
http://www.metronieuws.nl/koffiepauze
http://www.metronieuws.nl/extra
http://www.metronieuws.nl/amsterdam
http://www.metronieuws.nl/rotterdam
javascript:void(0);
http://plus.google.com/+Metronieuws/posts
http://www.facebook.com/METRO
http://twitter.com/#%21/METRO
http://www.metronieuws.nl/binnenland/2015/10/vluchtelingen-op-facebook-ga-niet-naar-nederland
http://www.metronieuws.nl/binnenland/2015/10/vluchtelingen-op-facebook-ga-niet-naar-nederland
http://www.metronieuws.nl/binnenland/2015/10/vluchtelingen-op-facebook-ga-niet-naar-nederland
http://www.metronieuws.nl/extra/2015/10/bio-urn-zorgt-dat-je-een-boom-wordt-als-je-dood-bent
http://www.metronieuws.nl/extra/2015/10/bio-urn-zorgt-dat-je-een-boom-wordt-als-je-dood-bent
http://www.metronieuws.nl/koffiepauze/2015/10/nieuw-frikandel-speciaal-op-een-pizza
http://www.metronieuws.nl/koffiepauze/2015/10/nieuw-frikandel-speciaal-op-een-pizza
http://www.metronieuws.nl/columns
http://www.metronieuws.nl/horoscoop
http://lezerscolumns.metronieuws.nl/
http://www.metronieuws.nl/winacties
http://www.metronieuws.nl/user/login?destination=node/845658
http://www.metronieuws.nl/user/register?destination=node/845658
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.metronieuws.nl%2Fbinnenland%2F2015%2F08%2Fwifi-in-trein-is-onveilig-en-de-ns-doet-er-niks-aan
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.metronieuws.nl%2Fbinnenland%2F2015%2F08%2Fwifi-in-trein-is-onveilig-en-de-ns-doet-er-niks-aan
https://twitter.com/intent/tweet?text=Wifi+in+trein+is+onveilig+en+de+NS+doet+er+niks+aan+%7C+Metronieuws.nl&url=http%3A%2F%2Fwww.metronieuws.nl%2Fbinnenland%2F2015%2F08%2Fwifi-in-trein-is-onveilig-en-de-ns-doet-er-niks-aan
https://twitter.com/intent/tweet?text=Wifi+in+trein+is+onveilig+en+de+NS+doet+er+niks+aan+%7C+Metronieuws.nl&url=http%3A%2F%2Fwww.metronieuws.nl%2Fbinnenland%2F2015%2F08%2Fwifi-in-trein-is-onveilig-en-de-ns-doet-er-niks-aan
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.metronieuws.nl%2Fbinnenland%2F2015%2F08%2Fwifi-in-trein-is-onveilig-en-de-ns-doet-er-niks-aan
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.metronieuws.nl%2Fbinnenland%2F2015%2F08%2Fwifi-in-trein-is-onveilig-en-de-ns-doet-er-niks-aan


Wifi in trein is onveilig en de NS doet er niks aan | metronieuws.nl

http://www.metronieuws.nl/binnenland/2015/08/wifi-in-trein-is-onveilig-en-de-ns-doet-er-niks-aan[10/23/2015 1:34:41 PM]

LAATSTE NIEUWS

Het komt waarschijnlijk niet voor iedereen als een schok, maar het haperen van

 het open wifi-netwerk dat de NS in treinen aanbiedt is niet het grootste probleem.

 "Wifi in de trein' (zoals het netwerk heet) blijkt ook volstrekt onveilig en de NS doet er

 helemaal niks aan. 

Lees ook: Broodnodige nieuwe Sprinters krijgen stopcontacten

De netwerken die de NS in zijn treinen gebruikt, zijn nooit versleuteld. Dat wil weer

 zeggen: data van de wifigebruikers zweven onbeschermd en vrijelijk door de lucht. Dit is

 vaak ook het geval bij openbare wifi-netwerken in bijvoorbeeld hotels en restaurants.

ANTENNE
Hannes Mühleisen (een gepromoveerd computerwetenschapper die werkt aan het

 Amsterdamse onderzoeksinstituut CWI) deed er maandenlang onderzoek na. Met een
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 antenne kan het verkeer worden opgevangen en kan je zien welke sites bezocht worden

 met welke apparaten. 

Voor het onderzoek is de wifi-verbinding van treinen op een locatie nabij Amsterdam

 Centraal afgetapt tussen 11 maart en 2 augustus 2015. In die periode werden bijna

 115.000 verschillende apparaten opgevangen en is data verzameld over bijna tien

 miljoen verbindingen met sites en apps.

Lees ook: Vanaf juli in alle treinen sneller en beter internet

"Stel je voor dat je tien van dit soort antennes op strategische locaties in Nederland

 neerzet. Dan krijg je een vrij goed beeld van het gedrag van miljoenen Nederlanders",

 aldus Mühleisen tegen De Correspondent. 

NS DOET NIETS
Mühleisen waarschuwde de NS meerdere malen, maar die heeft tot dusver niets aan het

 probleem gedaan. De NS laat in een reactie aan NU.nl weten dat het netwerk inderdaad

 niet beveiligd is.

"Het is prima om naar Telegraaf of NU.nl te surfen voor het laatste nieuws, maar je moet

 je bankzaken er niet op doen", aldus een woordvoerder. "Ons wifi-netwerk is wat dat

 betreft niet anders dan andere gratis wifi-netwerken bij koffiegelegenheden."

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes? 
Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!

ov wifi-netwerk treinleven wifi
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