am nau nuoc sieu toc
m un nc siêu tc trung quc cha chíp gián ip
Báo chí Nga em tin vài viên chc hi quan Nga ng thi chn mt lô hàng gia dng nhp cng t Trung Quc
có ng mch in t siêu nh "mt v", có kh nng lây truyn mã c ti nhng dùng dùng wifi xp x 200 mét.
Trong s ng hàng trên vi mt s loi m siêu tc panasonic
Các ngày va qua, gii truyn thông Nga liên tc mang tin v mt vài loi hàng hóa gia dng nhp khu do
Trung Quc có ng con chip gián ip. Va ri, ài truyn hình t nc do Nga cng em tin mt vài kiu bàn là nhp
khu Trung Quc có âm mu lây lan vi sinh có hi thit b tính ti Nga.
Tuy nhin, nhng thông tin này không rõ ràng. Ch hn, vài chip "mt thám" trên vi phi vì Trung Quc
tích hp, hay là do mt s sp t tù nhân mng lp t ng thi nhm vào Nga. Có kh nng cng cha rõ ra làm sao
vài c quan ct yu quyn ca Nga bt có th c ng hàng trên, dù rng vi 1 truyn t nói cân nng do các thit b
áng ng này nng hn trc mt ít sánh cùng thông thng. Sau cùng, lng s bi lô hàng luôn luôn không nên
tuyên b, mc dù mt s báo chí do Nga nói ây c coi là 1 "ng hàng nh" chuyn n St. Petersburg.

Song, trang Register li nhn nh câu chuyn này có th là s thc. Register xác nh nhng chi tit trong bn
tin ca doanh nghip thông tn RosBalt ca Nga, trích li nhân viên hi quan và cng cán b ca công ty vt
dng, nhng ai u tiên tìm thy ra các dùng cha ng chip gián ip. Da vào ó, hoàn toàn có th xây dng mt
s con chip gián ip bé n mc có kh nng cy ti mt vài dùng vt dng, và va mnh cho ni kt vi mng wifi a
phng. ng nhiên, chi tit cân nng bi mt vài trang thit b này có th làm chúng tr thành kh nghi, dù vy
cha ai bit chun xác mt s vi x lý trên nng hay to bao nhiêu.

Thc mc tiên quyt na là: bi vì sao li vi nhng ai gi mt vài dùng vt dng cy con chip ip viên ti St.
Petersburg? ó qu thc là lãnh th bi James Bond, tr vic chng có mc tiêu hay nh trng trách rõ rt ràng.
Có kh nng nhng viên chc a phng ã lm ln. Mt khác, am sieu toc lp ráp WiFi tht s vi tn ti trên th trng.

