
De dongle moet aanwezig zijn,

anders werkt een systeem niet

Chip beschermt machines die 1000 keer zo groot zijn
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Een module die niet groter is dan een vingernagel is in staat om

grote industriële machines te beveiligen. Het gaat om een

dongle die zowel extern als intern gebruikt kan worden.

"Met deze dongle kan de eigenaar van een machine er zeker van zijn

dat het apparaat alleen op een bevoegde wijze wordt gebruikt", zegt

Marcel Hartgerink van Wibu Systems uit Hengelo, dat de dongle op

de markt brengt. De elektronica in de dongle controleert of een

apparaat wel op de juiste manier wordt gebruikt.

Geauthoriseerd gebruik

De dongle kan, in de simpelste opzet, fungeren als een contactsleutel. Is er geen dongle aanwezig, dan

werkt het apparaat niet. Hartgerink: "Dat is een bescherming tegen het nabouwen van een

ingewikkeld apparaat. Je kunt het nog steeds nabouwen, maar dan werkt het niet."

Een stapje hoger is de functie, dat de dongle het apparaat alleen gedurende bepaalde tijden laat

werken. Zo wordt voorkomen dat een apparaat wordt inzet op ongebruikelijke tijden. "Neem

bijvoorbeeld een industriële borduurmachine", zegt Hartgerink, "die dient om labels voor merkkleding

te maken. Een handig persoon zou de neiging kunnen hebben om zo'n apparaat 's nachts nog even

door te laten werken. Die vlieger gaat niet op."

Intern of extern

De beschermingschip kan worden geleverd als een insteekmodule voor een USB-poort, maar dat is

niet altijd de juiste optie. Vooral bij systemen die niet over veel USB-poorten beschikken is het

opofferen van een poort voor een dongle soms teveel gevraagd. In dat geval kan een versie worden

geleverd die meteen op een USB-connector op het moederboard wordt geschoven (zie foto boven).
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