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regels softwarecode. Deze onder-
steunende softwaregestuurde syste-
men hebben elk hun eigen taak. Zo 
komt bij heftig remmen het ‘Anti-
lock Braking System’ (ABS) in actie, 
om te voorkomen dat de wielen 
blokkeren. En bij te snel ingezette 
bochten of plotselinge uitwijkma-
noeuvres houdt het ‘Electronic Sta-
bility System’ (ESC) de auto toch 
stabiel op de weg. Daarnaast is er 
software die zich richt op bijzaken, 
zoals navigeren, muziekjes afspelen, 
de afstelling van de stoelen en de 
autosloten. 

Bug in Jaguar
Al die nieuwe softwarefuncties in 
auto’s zijn natuurlijk prachtig. 
Maar toch maken computerdeskun-
digen zich zorgen. Ten eerste omdat 

qVierduizend 

exemplaren van de 

Chevrolet 2013 Volt 

moesten in oktober 

2012 naar de garage 

omdat deze een 

softwarebug ver-

toonde. Die zorgde 

ervoor dat de elek-

trische motor van 

de auto tijdens het 

rijden plotseling 

kon worden uitge-

schakeld. 

Softwarepech op de weg
Software speelt in auto’s tegenwoordig zo’n belang-

rijke rol, dat een programmeerfout fatale gevolgen 

kan hebben. Net als een beveiligingslek.

gewend dat één verkeerd afgesteld 
schakeltje de hele helse code-ma-
chinerie kan ontregelen, met in 
het verleden zelfs ‘Blue Screens of 
Death’ tot gevolg. Maar een auto? 
Dat is toch een degelijk geolied 
mechanisch radarwerk?

Miljard regels code
“Eigenlijk alle systemen van moder-
ne auto’s zijn tegenwoordig afhan-
kelijk van software,” vertelt profes-
sor Frank Kargl van de afdeling Dis-
tributed and Embedded Security 
van de Universiteit Twente. “Som-
mige funties, zoals motorbesturing, 
worden zelfs volledig door de com-
puter afgehandeld. Het gaspedaal is 
enkel nog randapparatuur om data 
in te voeren. De software regelt 
daarna de brandstof-injectie en 
andere motorfuncties.” Een moder-
ne auto bevat tussen de zeventig en 
honderd ‘Electronic Control Units’ 
(ECUs), die worden aangestuurd 
door in totaal honderden miljoenen 

“M
oderne auto’s 
kun je op afstand 
starten vanaf je 
mobiele telefoon, 

door gebruik te maken van een ver-
zoek dat de eigenaar verstuurt via 
het mobiele telefoonnetwerk of het 
internet,” schrijven deskundigen 
van McAfee in ‘Caution: Malware 
Ahead.’ In het rapport waarschuwen 
de  beveiligingsdeskundigen voor 
de gevaren van de toenemende com-
puterisatie en connectiviteit van 
auto’s: “Het gebruik van bluetooth, 
gps en ‘in-vehicle infotainment’ is 
inmiddels gemeengoed. Software 
bestuurt vrijwel alle onderdelen van 
auto’s, waaronder airbags, radio, 
power seats, anti-diefstal-systemen, 
systemen voor stabiliteitscontrole, 
cruise control en communicatie-
systemen.”

Dat auto’s steeds afhankelijker 
worden van software is al meerma-
len gebeleken. Zo liet General 
Motors in oktober 2012 vierduizend 
Amerikaanse eigenaren van een 
Chevrolet 2013 Volt weten dat ze bij 
hun garage langs moesten om het 
controlesysteem van hun auto te 
laten ‘re-flashen’. Deze high-tech 
hybride auto vertoonde namelijk 
een softwarebug. Die zorgde ervoor 
dat de elektrische motor van de 
wagen tijdens het rijden plotseling 
kon worden uitgeschakeld. 

Na de ‘re-flash’ van de auto-elek-
tronica konden Chevrolet Volt 
2013-bezitters hun ‘Delayed Char-
ching’-optie weer gebruiken zonder 
bang te zijn dat hun elektrische 
motor onderweg opeens zou staken. 
General Motors heeft de bug nooit 
in detail uitgelegd. Maar toch zullen  
heel wat auto-eigenaren zich achter 
de oren hebben gekrabt. Want hoe 
kan een essentieel onderdeel van 
een auto – de motor – van slag raken 
door de configuratie van een rela-
tief onbelangrijk subsysteem? Een 
auto is toch geen pc? Van dat won-
derbaarlijke apparaat zijn we 

e Het infotain-

ment-gebeuren in 

deze concept-car 

draait op een Intel 

Atom-processor.
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complexe softwaresystemen 

onvoorspelbaar kunnen worden. 

Dat merkte bijvoorbeeld ook Jagu-

ar. Die autofabrikant waarschuwde 

in oktober 2011 zo’n achttiendui-

zend eigenaren van Jaguar X-Type 

2.2 Diesels. In Nederland ontvingen 

388 Jaguar-bezitters per brief een 

oproep om zich te melden bij de 

garage voor een ‘re-flash’, zo valt te 

lezen op www.autoblog.nl. Er was 

een ernstige softwarefout in de 

modellen ontdekt die tussen 2005 

en 2010 waren gebouwd: onder 

bepaalde omstandigheden konden 

chauffeurs hun cruise control niet 

meer uitzetten. In die modus houdt 

de auto een vaste snelheid aan zon-

der dat de chauffeur een voet hoeft 

uit te steken. Onder normale 

omstandigheden kan de chauffeur 

te allen tijde ingrijpen door het 

rempedaal of de koppeling in te 

trappen, maar als de softwarefout 

optrad kon dat niet meer. Gelukkig 

werd de fout hersteld voordat er 

ongelukken gebeurden.

Beveiligingslek
Computerbugs zijn niet de enige 

softwarezorgen van autodeskundi-

gen. Steeds meer wetenschappers 

waarschuwen dat kwaadwillenden 

type auto het ging. Dat deed er vol-

gens hen niet toe. Ze hadden name-

lijk net zo goed een andere auto 

kunnen hacken, zeiden ze. Bij hun 

demonstratie maakten ze namelijk 

gebruik van een aantal zwakheden 

in het Controller Area Network 

(CAN)-protocol. Dat wordt binnen 

de meeste moderne auto’s gebruikt 

voor de interne communicatie.

Zo bleek het CAN-protocol vat-

baar voor Distributed Denial of Ser-

vice-aanvallen (DDOS), ontdekten 

de onderzoekers. Dus zoals een web-

site plat gaat wanneer veel mensen 

deze tegelijk te bezoeken, zo gaat 

een  autonetwerk plat wanneer het 

netwerkverkeer een bepaalde grens 

overschrijdt. Daarnaast wordt elke 

boodschap via het CAN-protocol 

‘uitgezonden’ naar alle hoeken en 

gaten van het netwerk, in plaats spe-

cifiek gericht aan een bepaald adres. 

En tot overmaat van ramp bevatten 

CAN-informatiepakketjes geen 

authenticatie-velden. Daardoor is 

het onmogelijk om te controleren of 

de verzender van een boodschap ook 

echt de verzender is.

En wat dan nog, dachten veel cri-

tici. De onderzoekers hadden name-

lijk niet beschreven hoe een aanval-

ler toegang kan krijgen tot de soft-

ware van een auto. Dat lieten de 

onderzoekers zich geen twee keer 

zeggen. In 2011 publiceerden ze de 

resultaten van een indrukwekkend 

vervolgonderzoek. Daarin beschre-

ven ze een overvloed aan manieren 

waarop een digitale inbreker toe-

gang kan krijgen tot alle subsyste-

men van een moderne auto.

Aanvalsscenario’s
De beveiligingsonderzoekers 

gebruikten deze keer een ‘gemid-

deld geprijsde Sedan met de stan-

daardopties en -componenten.’ Op 

allerlei manieren wisten de weten-

schappers de deze auto te hacken. 

En erger nog: via elke kwetsbaar-

heid die ze vonden konden ze com-

plete controle krijgen over de gehe-

le auto. De onderzoekers tikten bij-

voorbeeld een standaard onder-

houdsapparaat op de kop. Daarmee 

kunnen automonteurs softwarema-

tige autoreparaties uitvoeren. Dat 

Softwarepech op de weg

e Met digitale 

dashboard-software 

kunt u op het 

scherm van de 

smartphone aflezen 

hoe het met de auto 

gesteld is.

9Het dashboard 

van een moderne 

auto, zoals deze 

Chevrolet, heeft 

steeds meer weg 

van een cockpit.

de software in moderne auto’s zou-

den kunnen saboteren. Wanneer 

iemand toegang heeft tot een wille-

keurige Electronic Control Unit 

(ECU), kan hij via het netwerk van 

een moderne auto namelijk vrijwel 

elk ander onderdeel van de auto 

bereiken en manipuleren. Dat 

demonstreerde een onderzoeks-

groep van het Amerikaanse Auto-

motive Embedded System Security 

(CAESS) in 2010 overtuigend. Het 

team slaagde erin om zowel de 

motor als de remmen van twee ver-

schillende moderne automodellen 

uit te schakelen. De onderzoekers 

vermeldden overigens niet om welk 
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gebeurt via een speciale digitale 

ingangspoort die elke Amerikaanse 

auto heeft: de OBD II-poort. Het 

onderhoudsapparaat wordt aan die 

poort aangesloten en aangestuurd 

vanaf een laptop. De beveiligings-

onderzoekers beschrijven hoe ze de 

laptop via het internet besmetten 

met een virus. Dat virus besmet het 

onderhoudsapparaat en daarna 

auto’s en andere onderhoudsappara-

ten. Ook op andere manieren hackte 

het onderzoeksteam de auto, bij-

voorbeeld via een smartphone. Die 

werd met een virus geïnfecteerd. 

Dat sprong naar de auto over zodra 

de smartphone werd aangesloten op 

het hands-free bellen systeem. Ook 

wisten de wetenschappers handig 

misbruik te maken van de mobiele 

telefoonverbinding van de auto. Die 

is onder meer nodig voor automati-

sche noodoproepen in geval van 

autocrashes. De onderzoekers 

kraakten de zeer gebrekkige 

authenticatie van het modem in de 

auto. Ze overspoelden het met digi-

tale pakketjes die het niet aankon en 

creëerden zo een ‘buffer overflow’. 

Vervolgens maakten ze van de alge-

hele verwarring gebruik om een 

virus te installeren.

Hoe zou een crimineel misbruik 

kunnen maken van de kwetsbaarhe-

den die de onderzoekers vonden? 

De onderzoekers beschrijven een 

aantal mogelijkheden. Zo kan een 

dief bijvoorbeeld de autodeuren 

automatisch openen. En een slimme 

dief kan zelfs de gps-coördinaten 

en identificatiecode van auto’s op 

afstand uitlezen. Dankzij de identi-

ficatiecode kan hij opzoeken welk 

model en bouwjaar elke auto heeft. 

Daarna kan hij van achter zijn pc die 

gegevens verkopen. Andere dieven 

kunnen bij hem bijvoorbeeld bestel-

lingen plaatsen zoals deze: “Ik ben 

op zoek naar nieuwe BMW’s en 

Audi’s binnen een kilometer van de 

kruising van 4th Avenue en Broad-

way Street in Los Angeles. Heb je 

iets voor me?”

Dreiging
Autofabrikanten lezen dit soort 

onderzoeksrapporten ook. Volgens 

Kargl nemen ze inmiddels allemaal 

beveiliging van autosofware seri-

eus. En een deel is ook al  – in meer 

of mindere mate – bezig met het 

implementeren van beveiligings-

mechanismen. “Ze hebben bijvoor-

beeld versleuteling en authenticatie 

ingebouwd in hun interne autonet-

werken. Of ze voegen mechanismen 

toe die voorkomen dat ECU’s wor-

den geherprogrammeerd.” 

De CAESS-onderzoekers vinden 

daarnaast dat autofabrikanten de 

ontwikkeling van software meer in 

eigen huis moeten houden. Tot nu 

toe is die software afkomstig van de 

leveranciers van de verschillende 

auto-onderdelen. De autofabrikan-

ten kopen de onderdelen in hun 

geheel, inclusief de software. Maar 

daardoor weten ze vaak niet goed 

wat de software doet, kunnen deze 

niet wijzigen en ook niet voorspel-

len hoe de software samenwerkt 

met andere auto-software.

Laten we hopen dat het nog even 

duurt voordat cybercriminelen de 

auto als serieus doelwit ontdekken. 

Maar dat dat gaat gebeuren, daarvan 

zijn ook de CAESS-onderzoekers 

overtuigd. Ze vergelijken de huidi-

ge situatie op het gebied van auto-

beveiliging met die van pc’s aan het 

begin van de jaren negentig. “Op 

dezelfde manier zoals het verbinden 

van pc’s met het internet voor bevei-

ligingskwetsbaarheden zorgde die 

daarvoor niet bestonden, zo gebeurt 

dat nu met autosystemen. Die wor-

den in toenemende met de buiten-

wereld verbonden. Ook al vinden 

autosoftware-aanvallen vandaag 

de dag nog niet plaats, dan is dat 

nog geen reden om de dreiging niet 

serieus te nemen.” t

Tekst: Jolein de Rooij

Foutloze software?
Informatica-onderzoekers sleutelen al decennia lang aan wiskundige methodes 
en tools om software-bugs al bij voorbaat uit te sluiten. Die tools werken won-
derbaarlijk goed. Eén ervan heet SPIN. De tool is in de jaren tachtig ontwikkeld 
door de Nederlander Gerard Holzmann. Hij werkt nu voor de NASA, in het ‘Labo-
ratory for Reliable Software (LaRS)’. Dat laboratorium is in 2003 opgericht om 
complexe softwareproblemen tijdens ruimtemissies vóór te zijn. Van dat soort 
problemen kent NASA helaas een aantal beruchte voorbeelden. Zo verloor de 
ruimteorganisatie in 2006 het contact met de Mars Global Surveyor (MSG), een 
Amerikaanse ruimtesonde die vanaf 1997 honderdduizenden Marsfoto’s naar 
de aarde zond. “Het curieuze was dat het foutbeveiligingssysteem precies deed 
waarvoor het geprogrammeerd was. Er trad alleen een situatie op die niemand 
had voorzien,” zegt Holzmann over dit incident in ‘NASA Tech Briefs’. Met tools 
als SPIN kun je dit soort problemen echter meestal wel voorzien. De tool kan uit-
rekenen of de software in een situatie terecht kan komen die onwenselijk is. Dat 
is bijvoorbeeld zo wanneer er ‘deadlock’ optreedt. Daarbij wachten deelsyste-
men op elkaar. Daardoor gebeurt er helemaal niets en loopt het systeem vast. 
Software-betrouwbaarheid is vooral belangrijk voor software die wordt ingebed 
in elektronische systemen. Denk aan pacemakers, medische apparatuur, geld-
automaten, spoorwissels, bruggen en auto’s. Die software is grotendeels 
onzichtbaar, totdat er iets mis gaat...

Ruimteorganisatie NASA ver-

loor in 2006 het contact met de 

Mars Global Surveyor (MSG) 

door een softwarefout.

t Meneer Kargl

9Er bestaan al 

auto’s die gestart 

kunnen worden met 

een smartphone. 

Maar wat als daar 

een virus op staat?
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