Virussen ‘Er staat nog heel veel te gebeuren’ 
Toekomst vol besmette mobieltjes ligt op de loer
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Computerexperts vrezen een massale uitbraak van virussen op mobiele telefoons.
‘Het wordt een groot drama. Alle fouten die je zag in computerland herhalen zich bij de mobiele telefoon.’ Computerexpert Jeroen van Beek van IT-beveiligingsbedrijf Dexlab is een van de velen die vermoedt dat we aan de vooravond staan van een tijdperk waarin mobiele telefoons veelvoudig worden aangevallen door wormen, Trojaanse paarden en meer narigheid. In het trendrapport 2009 waarschuwt ook Govcert (het Computer Emergency Response Team van de Nederlandse overheid) voor de virussen. ‘Het wordt de trend. Ik denk dat er nog heel veel staat te gebeuren’, verwacht woordvoerder Ella Broos. 
Mobieltjes zijn namelijk al lang geen telefoons meer. ‘Het zijn computers waarmee je ook kunt bellen’, zegt de Duitse computeronderzoeker Collin Mulliner. Met collega Charlie Miller veroorzaakte hij deze zomer een kortstondige, maar wereldwijde paniekgolf toen ze een fout in de iPhone-software ontdekten. Door te sms’en kregen ze controle over de smartphone en konden ze bellen, de microfoon aanzetten en sms’en naar iedereen uit het adresboek om het virus verder te verspreiden. 
Bij een grote virusuitbraak zijn de gevolgen niet te overzien, waarschuwt Mulliner. Hackers kunnen bijvoorbeeld alarmnummer 112 lamleggen door het met duizenden telefoons tegelijk te bellen. Of veel geld verdienen door hun eigen 0900-nummer in het buitenland te laten bellen. 
Verschillende software 
Maar zover is het nog niet. Sinds de opkomst van de smartphone vijf jaar geleden richtten virussen als Cabir, Locknut of PBStealer schade aan, maar is er nog geen massale virusuitbraak geweest. Dat komt doordat mobiele telefoons van verschillende software gebruikmaken, in tegenstelling tot pc’s die vooral op Windows draaien. Maar smartphones zijn hot, vorig jaar gingen er in Nederland meer dan twee miljoen over de toonbank. Dus komt er in de nabije toekomst een omslagpunt waarbij virussen een serieuze bedreiging gaan vormen voor onze mobiele communicatie, concludeerden Albert-Lászlo Barabási en consorten afgelopen mei in Science. 
Tot die tijd verspreiden virussen zich sporadisch via sms, mms en bluetooth. Volgens securityexpert Eddie Willems van Kaspersky Lab, een van de grootste computerbeveiligingsbedrijven ter wereld, zijn er momenteel meer dan duizend mobiele dreigingen. Een fractie vergeleken met de miljoenen virussen voor pc’s, maar vergelijkbaar met de dreiging voor pc’s in de jaren negentig die pas dit decennium explosief toenam.
Want naarmate er meer persoonlijke informatie in mobieltjes staat en ze vaker gebruikt om mee te betalen, raken hackers geïnteresseerd. ‘Het gaat ze voornamelijk om geldelijk gewin en vertrouwelijke informatie’, ziet ook Broos. Een epidemie zal dus waarschijnlijk beginnen in Azië of Afrika waar mobieltjes op grote schaal worden gebruikt om mee te betalen. 
Gezond verstand 
Er is een manier om de meeste virussen de baas te zijn. Online kun je antivirussoftware downloaden die ook door bedrijven wordt verkocht. Maar vooralsnog houdt een portie gezond verstand virussen buiten de deur. Open geen sms’jes, mms’jes en bluetoothverzoeken van onbekenden. En voor wie alle risico wil uitsluiten, heeft Mulliner een goede tip. ‘Houd je verre van populaire mobieltjes, want juist daarvoor worden de virussen ontwikkeld.’
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