
   

رسانی در مورد امنیت      اکتبر، ماه ملی آگاهی   

سایبری است و وزارت امنیت میهن               

ای ساالنه برای      متحده آمریکا، برنامه     ایاالت

رسانی درباره اهمیت امنیت       افزایش آگاهی 

سایبری دارد. از آنجاکه اینترنت، تقریبًا در         

های زندگی روزمره نفوذ دارد،          تمام جنبه 

توجه جدی به امنیت آنالین و حفظ حریم          

خصوصی اهمیت به سزایی دارد. در               

که توسط اداره آمار           5102نظرسنجی   

درصد خانوارها    87متحده انجام شد،       ایاالت

 82که    تاپ داشتند، درحالی    دسکتاپ یا لپ  

ها دارای یک رایانه دستی بودند          درصد آن 

مانند یک گوشی هوشمند یا تبلت. با این            

تعداد رشد ساالنه، مهم است که از خودتان          

در اینترنت محافظت کنید و با کمک این            

نکات ساده، امنیت و ایمنی بیشتری در            

 اینترنت داشته باشید:

تأیید   تر.  فعال کردن احراز هویت قوی     

ای را فعال کنید احراز هویت        صحت دومرحله 

ای، یک فرایند ورود به سیستم            دومرحله

الیه امنیتی اضافی     ای است که یک     دومرحله

کند. عالوه بر نیاز به رمز عبور،          را فراهم می  

 .از خودتان در طول ماه ملی آگاهی رسانی امنیت سایبری محافظت کنید 

 حوادث مربوط به مراقبت های سالمتی در ماه اکتبر 

  های پزشکی قدیمی برای یک شبکه چه مفهومی دارند و چگونه  دستگاه

 باید از خودتان محافظت کنید.

از خودتان در طول ماه ملی 

آگاهی رسانی امنیت سایبری 

 محافظت کنید.
کاربر باید یک بخش دیگر از اطالعات را هم          

در اختیار داشته باشد مانند یک پیام متنی          

 یا تماس تلفنی همراه با یک کد اضافی.

استفاده ترکیبی از حررو،  ادرداد و          

عددداد،    نمادها در کلمه دبور.     ستفاده از ا ا

نمادها و ترکیبی از حروف بزرگ و کدوکدک          

در رمز عبور، حدس آن را بدرای دیدگدران           

مثال، یک رمز عبور      عنوان  کند. به    تر می   سخت

هشت کاراکتری با ترکیبی از عدد،      

نماد و حروف، حدس زدن آن       

 01،111دشوار است زیدرا       

ترکیب از یک رمدز عدبدور         

هشت کاراکتری تدندهدا بدا         

 حروف کوکک ممکن است.

استفاده از مرکز شرکرایرا        

( اگر شما یدک      IC3) جرائم اینترنتی.    

اعدتدمداد بدرای          قربانی هستید، راهی قابد     

کنندگان، مرکز شدکدایدات جدرا دم             مصرف

( است تا  FBI( )تحت مدیریت  IC3اینترنتی ) 

قربانی بودن در جرا م اینترنتی را گدزار           

 کنید.

 ( است تا FBI( )تحت مدیریت IC3اینترنتی )

قربانی بودن در جرا م اینترنتی را گدزار           

کنید. هر دستگاهی که به اینترنت مدتدصد            

بداشدد،      است نسبت به هدک حسداس مدی        

هایی را کده     اطمینان حاص  کنید که دستگاه    

شوند را    از منابع معتبر به اینترنت متص  می     

 خریداری کنید. 

هایی ماندندد      رمزهای عبور قوی برای دستگاه    

های امنیتی خانگی، مانیدتدورهدای         سیستم

کودک، وسای  هوشدمدندد و        

وسای  پزشکدی داشدتده       

. هدمدندندیدن           باشیدد

مطمئدن شدویدد کده         

فرض   های پیش   گذرواژه

های دارای     این دستگاه 

 اینترنت را تغییر دهید.

با     جلوگیری از آلودگی.     

افزارهای بحرانی در اسرع        روزرسانی نرم   به

های جدید و یا           عنوان نسخه     وقت به  

عام ، از آلودگی      های جدید سیستم     نسخه

جلوگیری کنید. این موارد شام  تلفن همراه       

های متص  به اینترنت نیز         و دیگر دستگاه   

 شود. می
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اند و تقریباً تدمدام         کند را شناسایی کرده     می

سیم را به خطدر   های دارای قابلیت بی  دستگاه

 .اندازد می

. انجمن پدزشدکدی بداروری آمدریدکدا،                05

هشدارهایی را از طریق ایمی  به اعضای خود        

تدازگدی در        سایت کده بده       در مورد یک وب   

 .معرض تهدید قرارگرفته است ارسال کرد

ای آمریکدا،   های رایانه . تیم آمادگی فوریت 00

اکتبر، نسبت به باج افزار جدیدی بده     52در  

 .رسانی کرد اطالع "Bad Rabbit " نام

 های سالمت شرکت . بدافزاری که سیستم02

FirstHealth of Carolinas        را تددهدددیددد

اکتبر توسط تدیدم فدنداوری        08کرد، در     می

 اطالعات کشد  شدد کده یدک ندوع از                

WannaCry است. 

 Iliuliuk خدمات بهداشتی و خانوادگی     . 02

مستقر در آالسکا تحقیقاتی را در رابطده بدا           

نقض سیستم کامپیوتری کده در مداه اوت            

 .انجام شد، آغاز کرد

. دیوان محاسبات آمریکا قصدد دارد بده            01

شده   کاو  در یک حمله سایبری که گزار       

طور مکرر، کمیسیون ارتباطات فدرال را در  به

 ماه مه مورد هدف قرار داده است، بپردازد.

 ای   . شرکت کندملیتی خدمات حدرفده        08

Accenture    گزار  داده است که اطدالعدات

حساس مشتدری بدر روی کدهدار سدرور               

اندد،     نشده آمازون قرار داده      درستی تنظیم   به

های وب    ممکن است افرادی بتوانند با آدرس     

 .نسبت به بارگیری اطالعات اقدام کنند

خود ” . وزارت بهداشت عمومی گرجستان       07

را به خطرات، سوءاستفاده، تقلب یا از دسدت         

تدواندد      کند که می    متهم می “  دادن اطالعات 

 Medicaid ادعاها و فرآیند پرداخت اعضدای     

 را تحت تأثیر قرار دهد.

 5102. نقض آژانس امنیت ملی در سال     03

های کشتارجمعدی     ممکن است راهبرد سالح   

 .خود را در بر داشته باشد
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های حوادث مربوط به مراقبت

 سالمتی در ماه اکتبر
کنندگان تجهیزات پدزشدکدی،        حوادث تأمین 

های   های مراقبت   ها و سایر سازمان     بیمارستان

بهداشتی و سایر ادارات در ماه گذشته توجده         

هدا بده     عمومی را جلب کرد که برخی از آن        

 شرح ذی  است:   

 Check Point . تیمی از محققان شدرکدت      0

کش  کردندد   "IoTroop" یک بات نت به نام 

میلیون سازمان را در سرتداسدر         که حدود یک  

 .جهان آلوده کرده است

شدده حددود        . اطالعات بهداشتی حفاظت    5

 آمریکایی که از خدمات شدرکدت   021،111

Layfayetteکردند، بر روی یدک   ، استفاده می

دستدرس و      صورت قاب    سرور ابری آمازون به   

 .بدون حفاظت کش  شد

 های بهداشت عدمدومدی        . انجمن کلینیک   0

Chase Brextonازآنکه کهار کارمند بده   ، پس

یک تال  فیشینگ پاسخ دادند قصد دارد تا        

بیمار را در مورد یک حادثه امنیتی         01،215

 .آگاه کند

. یک کارمند سابق در بوگالوسا، در                2

، به  Our Lady of the Angelsبیمارستان  

سال بدون    02هزاران پرونده بیماران حدود      

 .اجازه، دسترسی داشته است

در  Mann-Grandstaff VA . مرکز پزشکی  2

بیمار را مطلع کرده        0302شهر اسپوکن،    

هدا    است که ممکن است اطالعات پزشکی آن      

 .در اوای  سال جاری به خطر افتاده باشد

در  Namaste های بهداشتدی    . مرکز مراقبت   1

 0111اشلند اعالم کرد که اطالعات پزشکی       

ها در ماه اوت مدورد یدک حدملده               بیمار آن 

 .سایبری قرار گرفتند

. اداره خدمات انسانی آیووا تدوسدط یدک             8

اوت، هددف قدرار          50آگهی فیشینگ در     

رسانی کرد    اکتبر اطالع   51گرفت، این بخش    

نفدر از کسداندیدکده اطدالعدات                751و به   

شان در دسترس قرارگرفته آگداهدی          پزشکی

 .دادند

 . هک شدن غول حسابداری دنیا شدرکدت         7

Deloitte     هکرها موفق به سرقت اطدالعدات ،

هدای     مشتری شدند و به ایمید     021ایمی   

متحده، سازمان ملد     کهار اداره دولتی ایاالت   

هدای     ترین شدرکدت      متحد و برخی از بزرگ    

 .کندملیتی در جهان آسیب رساندند

. شبکه بهداشت و درمان دانشگاه تورنتو در         3

های بیمارستانی در پدند      حال بررسی پرونده  

سال گذشته است که بعدازاینکه مسدئدوالن         

 .پرونده کهار بیمار را در جای خود نیافتند

های محکومیت سه داروساز هنددی        نامه  . 01

ازآنکه مدحدقدقدان       توسط مقامات دولتی، پس   

هدا    دفتر دادستانی ک  کشور دریافتند که آن      

طور جداگانه سعدی در دسدتدرسدی بده                به

های پزشکی ستاره راک پرینس راجرز        پرونده

 .نلسون، پس از مرگ وی داشتند، صادر شد

. محققان نقصی در پروتک  امنیتدی کده           00

را محدافدظدت       Wi-Fiهای    تقریباً تمام شبکه  
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های پزشکی قدیمی برای یک شبکه  دستگاه

چه مفهومی دارند و چگونه باید از خودتان 

 محافظت کنید. 
های   های جعلی نیستد که شبکه       های فیشینگ و لینک      فقط ایمی  

دهند. علیرغم درک     مراقبت سالمت شما را در معرض خطر قرار می         

ویژه در معرض      های پزشکی ناامن و قدیمی به           جامعه، دستگاه 

 اند. ها لزوماً به عم  نرسیده های سایبری هستند، این نگرانی آلودگی

که نشان    Ponemonطبق یک نظرسنجی منتشرشده توسط موسسه        

درصد   21های پزشکی و      درصد از تولیدکنندگان دستگاه     18دهد    می

های   های ارا ه خدمات بهداشتی معتقدند که به دستگاه            از سازمان 

ها حمله شده و یا احتمااًل در سال آینده رخ خواهد داد؛                پزشکی آن 

های   درصد از سازمان    02درصد از سازندگان دستگاه و         08اما تنها   

توجهی برای جلوگیری از حمالت       های بهداشتی، اقدامات قاب      مراقبت

 دهند. انجام می

درصد از    22درصد از سازندگان دستگاه و          20عالوه بر این، تنها      

های سازمان غذا و      های بهداشتی از دستورالعم      های مراقبت   سازمان

دارو برای کاهش خطرات امنیتی ذاتی در وسای  پزشکی استفاده              

 کنند. می

ها در    های بهداشتی آن را در اکثر بخش         رویکرد ضعیفی که سازمان   

پذیری است. جیمز اسکات، عضو ارشد        اند، دلی  این آسیب     نظر گرفته 

گوید: گنجینه    ( می ICITهای زیربنایی بحرانی )       موسسه فناوری 

]اطالعات هویتی      PIIهای سالمت الکترونیک          مهمی از پرونده    

 سادگی در اختیار دشمن واقعی قرار گیرد. شخصی[ آماده است تا به

گوید   همکاری و رهبری، کلید امنیت سایبری هستند. اسکات می            

های فناوری اطالعات خود        ها به دپارتمان     بسیاری از بیمارستان   

های فناوری اطالعات همیشه آموز  و         وابسته هستند اما دپارتمان   

درک درستی از نیازهای الزم برای توسعه و حفظ یک فضای امنیتی             

 قوی ندارند.

های دارای مدیران ارشد امنیت اطالعات           از سوی دیگر، سازمان     

احتمال بیشتری دارد که یک رویکرد جامع برای امنیت سایبری               

اتخاذ کنند. اغلب، زمانی که یک تیم امنیتی تخصصی وجود دارد، در            

درستی   شود، به   مورد هر دستگاه جدیدی که به شبکه متص  می            

ای   شود. رینارد شاف، افسر امنیت اطالعات منطقه            مشورت نمی 

توان طوری    گوید: فناوری را می     شبکه بهداشت دانشگاه ورمونت می     

الیه امنیتی اضافی را برای تأمین امنیت بیمار فراهم            اجرا کرد تا یک   

های   کند. به گفته شاف، مسئله اصلی این است که خرید مدل                 

 تر هستند.   ها امن جدیدتر به این معنا نیست که آن
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 FDAتر هستند. راهنمایی      ها امن   جدیدتر به این معنا نیست که آن       

ها باید    گوید که آن    های پزشکی به تولیدکنندگان می      در مورد دستگاه  

های خود را در طول طراحی و در طول عمر            مسئولیت امنیت دستگاه  

 گیرند.   دستگاه در نظر می

برای نیروی امنیت سایبری وزارت بهداشت و خدمات انسانی، ابزار             

های پزشکی قدیمی یک نگرانی عمده است و          امنیت سایبری دستگاه  

ها برای جایگزینی     این نیروی کار خواستار ایجاد انگیزه برای سازمان        

پذیر هستند،    ویژه نسبت به حمله آسیب       های قدیمی که به      دستگاه

 است. ‹ Cash for Clunkers ›مانند برنامه 

های پزشکی باید دارای یک محیط            ، دستگاه FDAطبق گفته    

ها باید در برابر آن         خصمانه نسبت به هک شدن باشند و دستگاه          

 مقاوم شوند.

با توجه به اصول امنیتی سایبری منتشرشده توسط گروه تجاری               

، امنیت سطح سیستم یک مسئولیت        AdvaMedبهداشت دیجیتال   

 مشترک است.

دارند و    توانند تجهیزات پزشکی خود را ایمن نگه        ها کگونه می    سازمان

توانند   ، کگونه می  ITهای کاری     حال، تولیدکنندگان و گروه      درعین

های دستگاه را بیابند؟ جان فاولر،          پذیری  باهم کار کنند تا آسیب      

معاون افسر امنیتی اطالعات سیستم بهداشتی هنری فورد در                 

ها بسیار مهم است که بدانند رفتار هر          گوید برای سازمان    دیترویت می 

ها با بیمار کگونه است و همننین اطالعاتی که                یک از دستگاه   

کند که    ها را تشویق می      کند. وی سازمان     آوری می   دستگاه جمع 

شود، در خود     بپرسند اطالعات پزشکی دستگاه در کجا ذخیره می          

 دستگاه و یا در یک کنسول مرکزی.

سیم   صورت سیار هستند و از اتصاالت بی          ها به   بسیاری از دستگاه  

های   درنتیجه رمزنگاری برای حفظ امنیت داده        کنند،  استفاده می 

پزشکی در هنگام انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر، بسیار مهم              

 است.

ها   بندی شبکه   ها نیز به دنبال تقسیم        گوید، اخیراً، سازمان     او می 

ها   ها وجود دارد و سازمان       های زیادی برای آن      هستند، زیرا هزینه  

طورکلی دوست دارند یک شبکه تخت، برای دسترسی داشته                به

کند   بندی را فراهم می     ها درواقع این تقسیم  نس  بعدی فایروال ”باشند.

و شما دیگر مجبور نیستید یک زیرساخت خاص ایجاد کنید و                  

توجهی   طور قاب    بندی نیز به    همننین اضافه کرد که هزینه تقسیم      

 “یابد. کاهش می

های از بین رفته،      فرض، وصله   های باز، اعتبارات پیش     پیدا کردن پورت  

های   شده در سیستم     های شناخته   پذیری  کدهای مخرب و آسیب    

 تواند ارزشمند باشد. افزارهای خودکار، می سازمانی با استفاده از نرم
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