
   

به شمندیهایمتصلپزشکیفوایدارزدستگاه

اسه بیمارانوپزشکانمی دهند،اماممهکها

هایامنیتیسایبریرانیزداشته پذیریآسیب

خهرهرباشندک می تواندبیمارانرادرمعرض

 .قراردهد

هایپزشکیدیگرجزءمستهلهلامروزه،دستگاه

هایسالم نیستندبلک دراکوسیستممراقب 

هامتصلب شبک هستندک اغلباکثردستگاه

هاوانتلالاطالعاتحسها سای ازطریقوب

 سیمدرتعاملند.توسطاجزایبی

هایزیهادیهایمتصلب شبک ،ارزشدستگاه

آورنهد،رابرایبیمارانوپزشکانب ارمغانمی

هایامنیتیجدیهدیپذیریاماهمچنیاآسیب

تواندبرعهمهلهیهاتکنندک میرانیزایجادمی

در را درمانیتأثیربگذاردومراقب ازبیهمهار

 .معرضخررقراردهد

دسهتهگهاهپروس  ههایهایمدیری ریسه 

ههایپذیهریپزشکیبایداصالحشوندتاآسیب

درستیشناساییکنندواقهدامهاتامنیتیراب 

و متلابلیبرایکاهشتهدیدهاداشت باشهنهد

در ایاکارآسانینیس ،زیراامنی سایهبهری

اسه هایپزشکی،مشکلچندگان دستگاه ای

 ک شاملعواملمتناقضاس .

باافزایشاخیرهمراهپیچیدگیامنی سایبری

حمالتسایبریدرصنایعمرتبطباتجههیهزات

درارتلاءنیازمندپزشکی، سهایهبهری امنیه 

 هایپزشکیاس .طراحیوتوسع دستگاه

تواند های رایج که میآسیب پذیری

 منجر به تهدید شود

اکثرتجهیزاتمراقب سالم ،ازتهکهنهویهو ی

کننهد.هایپیشرفت پزشکیاستفادهمیدستگاه

درپذیریحال،آسیبباایا ااتهی هایامنیتهی

بهرایهایمتصلپزشکی،راهدستگاه را هایهی

ههاشدهدرآنهایاخیرهها،دادهتهدیددستگاه

کنهد.هایشبک اطرافخودبازمیوزیرساخ 

که پذیریمواردزیرآسیب هایرایجیهستند

 :گیرندمعموالًموردسوءاستفادهقرارمی

ویرایش.     رمزهای عبور مدیریتی غیرقابل    

دسهتهرسهیایاکلماتعبورپیش فرضبهرای

هایخدماتهیها،مانندتکنسیامجازب دستگاه

تهوانهدشود.ایاکلماتعبورنهمهیاستفادهمی

توسطکاربرانیاحتیمدیرسیستمتغییریابد.

کشفایاکلماتعبورآساناس زیرادراغلب

مواردرمزعبورمشابهیدرکدچندیادستگهاه

 ویرایهشغیرقابل  شود.اگررمزعبوراستفادهمی

درسیستماستفادهشود،ی بازیگرسهایهبهری

دسهتهرسهیتواندآنراشناساییمی و کهنهد

دسه مدیریتیب دستگاهوداده هایآنراب 

 آورد.

ها تهدیدات و آسیب پذیری  

هنگاماشارهب امنی سایهبهری،

پهذیهری،کلماتتهدیدوآسیهب

قهرارب  طورمتناوبمورداستفاده

آنمی یهکهسهانگیرند،اما هها

اقهدامهی نیستند.ی تهههدیهد،

مخربتوسطی بازیگرسایبری

هایکاریدردستگاهباهدفدس 

یها کامپیوتری،سرق اطالعهات

تهلها هایرمزگذاریداده و هها

اسه  بازپرداخ برایانتشارآن

پذیریی نلصک آسیبدرحایی

درشبک ،نلر پایانی،دستگاهیا

تهوانهدعاملاس ک میسیستم

و برایعملیشدنتهدید،کشف

 .برداریشودبهره

امهنهیه   جلوگیریازتهدیدات

پهذیهرطورکاملامکانسایبریب 

نیس .تمرکزاقداماتامنیتیبهر

تههعههداد کهه  اسهه  ایهها

هاراکاهشدهد.اگرپذیریآسیب

ه کردندستگاهیاشبک شمها

ب زمانوتالشزیادینیازداشت 

باشد،ی بازیگرسایبریممکها

اس سای شماراترککندوب 

 دنبالهدفدیگریباشد.

 های پزشکی باشد؟دستگاهچرا امنیت سایبری باید بخشی از معماری 

 شوند؟ سادگی هک می های تزریقی به چرا پمپ

 ؟صنعت تجهیزات پزشکی در برابر نقض قانونی تقویت شده است

 آبان

 

 های پزشکیاهمیت امنیت سایبری در معماری دستگاه

1 
 شماره

1931 

 هفته انهم آپای    دااگشنه علوم زپشکی  اریان



2  

ارسال اطالعات رمزگذاری نشده از طریق        

هههای.برایدسههتههگههاهسیم  ارتباطات بی 

هایوببارابطپزشکیرایجاستفادهازسرویس

بها کاربریگرافیکیبرایپیکربندیوتعهامهل

دادههایپزشکیفراهممیدستگاه ههایکنند.

درسیممیشدهازطریقاتصالبیارسال توانهد

داده ههایهرنلر ازجهانازبیارفت باشد.

وبدونرمزگذاریمی رفهته  توانندب سرقه 

حتیتغییردادهشوندک درنتیج تهدیدجدی

 .شودبرایایمنیبیمارایجادمی

وسههایههلنداشتن تأیید اعتبار دسترسی     

کهاربهریپزشکیک نیازیب ورودب  حسهاب

بسهیهار سهایهبهری ندارندنسب ب حهمهالت

 آسیب (IoTپذیرند.تکنویو یاینترن اشهیهاء

دور،هاازمکانامکاندسترسیب دستگاه های

بهازیهابهی یها جلوگیریازاتصالب دستهگهاه

بهازیهگهران بهرای را اطالعاتداروهایبیمار

 کند.سایبریفراهممی

افزار کشاربشردی بشرای          عدم اسکن نرم   

افههزاردهندگاننرمتوسع ها    پذیری  آسیب

هایکاربهردیهاوبرنام درهنگامتوسع برنام 

نهاماغلبازکدهایپیشنوشهته  به  شهده،

افهزارکنند.نهرمافزاریاستفادهمیکتابخان نرم

یه  شهامهل که  کاربردیدستگاهپزشکهی

نهرم مهیکتهابهخهانه  اسه  تهوانهدافهزاری

هایااتیدرونخودداشت باشهد.پذیریآسیب

 هاپذیریتوانندآسیبابزارهایاسکاآنالیامی

افزاریقبلازاستلراردستگاهموردرادرکدنرم

قهرار آزمایشقرارنگرفت ،درمعرضآیهودگهی

 .دهند

قدامات امنیتی سنتی امن نیستند

سهایهبهری ابهزارههای ممکااس اعتمادبه 

افزارهایفناوریاطالعاتسنتیمانندنرمشبک 

وویرو ،دستگاهآنتی نهفهوا هایتشخهیهص

ههایهابرایرسیدگیب امنی دستگاهفایروال

 متصلوسوس کنندهباشد.

شهبهکه ، ابزارهایتشخیصامنی سهایهبهری

تریااجزایامنی فناوریاطالعاتاس ومهم

حال،ایاابزارههاداشت شود.باایاروزنگ بایدب 

ههایطورکاملازدستگاهتوانندب تنهایینمیب 

هایامهنهیهتهیمتصلپزشکیک دارایکنترل

 .جاسازینشدههستندمحافظ کنند

بههرایایانرمویروس    افزار آنتی   نرم افزار

حهذف و شهنهاسهایهی جلوگیری،جستهجهو،

مهخهربافزاریونرمهاینرمویرو  افزارههای

ها،تروجانهاوابزارهایتبلهیهغهاتهیمانندکرم

بهرایافزارآنتیشدهاس .نرمطراحی ویهرو 

ویهرو  ههاگرفتاومسدودکهردن

بهازیهگهرانمناسباس .باایا حهال،

افهزارههایسایبریتواناییتس نهرم

افزارمخربخودرادربرابرآخریانرم

ویرو براییادگیریچگونهگهیآنتی

 .دورزدنآندارند

ایههاافزار تشخیص نشوشو             نرم

را شهبهکه  ابزارهاورودغیرمجازب 

مهانهعشناساییومتوقفمی کنندو

دسترسینفواب اطالعاتمحرمان یا

افزارهایمخربب سیستهمتزریقنرم

نهفهواشوند.نرممی افزارتشهخهیهص

شبک ممکااس نفواراتشخهیهص

تهههدیهدندهدیاآنراب  عنوانی 

بهازیهگهرانجزئیطبل  بندیکنندو

بهاسایبریگاهیاوقاتمی تهوانهنهد

تهرهایقدیمهیاستفادهازتکنویو ی

 بدافزارازایافرص استفادهکنند.

بههیههافایروالفایروال     هامانههع

قهابهل وترافی شهبهکه  اعهتهمهاد

اغهلهبشوند.آناعتمادمیغیرقابل ها

افزارتشخهیهصنیازب همکاریبانرم

نفوادارندتاب عمقمناسبامنهیه 

بهاایها حهال،شبک رافراهمکننهد.

هایپزشکیمبتنیبسیاریازدستگاه

شوندوبنابهرایهافعالمی  Adhocبر

مهتهصهلب  شهبهکه  طوردائمیبه 

شوند.تکنویو یمدیری فایهروالنمی

پهذیهریسازمانممکااس انعراف

در برایکنترلایانوعتهغهیهیهرات

 اینداشت باشد.ترافی شبک 
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هایارزشمنداس ؛اماافزایشتعداددستگاه

آسیب متصل، خرراتپذیرییکپارچ  و ها

 .دهدنلضامنیتیراافزایشمی

روزرسانی    تعمیر و نگهداری و به        

تجهیزاتپزشکیمتصلمعموالًنیازب ارتلاء

هایامنیتیمکرردارند.ایافرایندهاووصل 

نیازب ی روشمرمئابراینصبقابلی 

ب ب  دارند. خاصیروزرسانیروزرسانی های

نیازب مجوزقانونیواعتبارسنجیدارندک 

زمانمی بر وصل تواند افزودن وبندی ها

 .هادرمحیطتوییدتأثیربگذاردروزرسانیب 

پزشکی،کنترل ی دستگاه هایامنیتیدر

ی روندتدریجیودشواراس ک نیازمند

کارشناسانبرنام  با همکاری و دقیق ریزی

توسع  در امنی  اس . سایبری امنی 

ارزیابیریس دستگاه در باید هایپزشکی

دستگاه سازندگان گیرد. قرار هایمعماری

ک  کنند حاصل اطمینان باید پزشکی

آسیبدستگاه ی ها ب  را بیشتری پذیری

 کنند.شبک تحمیلنمی

های امنیت  دهی چال.آدرس

 سایبری در مرحله طراحی

هایامنیتهیپذیرینیازب شناساییآسیب

راوکاهشتهدیدات،چایش هایجدیدی

ایهجهادبرایتوییددستگاه هایپزشهکهی

 کند.می

خهودارزیهابهیکنترل هایامنیتیشهامهل

وریس  ایهمهنهی هاوایزاماتیک بایدبا

 .کاراییدستگاههماهنگشود

هههایبرخیکنترلدستگاه  عملکرد  

امنیتیمانندانتلالدادهرمزگذاریشدهو

از احرازهوی چندالی برایجلوگهیهری

اسه .  هروری غهیهرمهجهاز دسترسهی

ایهاحال،دربرخیازدستهگهاهباایا هها،

ههایتواندعملکرددسهتهگهاهاقداماتمی

 .پزشکیوعمرباتریآنراکاهشدهد

قابلی تعههامههلپذیری    قابلیت تعامل 

سهاخه  تجهیزاتپزشکیدرداخلزیهر

بسهیهارشبک درمحیط سهالمه  ههای

در مورد امنیت  FDA موضع

 سایبری

FDA    شدتامنی سایبریراااعانکردهب

وهشدارهاومستنداتمختلفیرادرمهورد

خرراتسایبریوایمنیبیمارانمهنهتهشهر

امنیه  FDAکردهاس .طبقگزارشایمنی

وسایبریبرایدستگهاه پهزشهکهی ههای

تهویهیهدکهنهنهدگهانشبک  هایبیمارستان،

رادستگاه الزم هایپزشکیبایداقهدامهات

جه اطمینانازحفاظ مناسبدروسایل

منظورکاهشخررشکس دراثرب پزشکی

 حمل سایبریانجامدهند.

کهنهتهرلFDAدرارتباطاتایمنی ،میهزان

پهزشهکهی ایمنیموردنیازدری دستگهاه

از بستگیب ایاعواملدارد:نحوهاستفاده

ههایهایواسطدادهدستگاهموردنظر،رابط

نهوع مهوردنهظهر، مهحهیهط ایکترونیکهی،

هایامنیتیسایبری،احتهمهالپذیریآسیب

هاموردسوءاستفادهقرارپذیریک آسیبایا

گیرندوخرراحتماییآسیببیمارب عله 

 .نلضامنی سایبری

های تزریقی  هک شدن آسان  پمپ

Smiths Medicalاسه ،هایتزریقبیسازندهتخصصیتجهیزاتپزشکی،درحالملابل باخرراتسایبریدرارتباطباپمپ سهیهم

 پذیراس .نوعیدستگاهک نسب ب حمل بسیارآسیب

چشهمFDAهایاخیرطورک راهنماییشود،همانامنی سایبریباعثایجادمشکالتیدرسراسرصنع می که  حاکیازآناسه 

مسهیهررسانیب ک آگاهیپوشینیس درحاییتحملوچشمهادیگرقابلپذیریبستابرآسیب در تنهاییکافینیس وبایدگهامهی

 درس برداش .

پهذیهری(،محللیب ناماسکاتگایو،هش آسیبICS-CERTایکنترلصنعتیآمریکا ب گفت تیمواکنشا رراریسایبریسامان 

راSmith Medical(ک توسطبرند1.1و1.1،1.1های نسخ Medfusion 4000سیمهایتزریقسرنگبیدرپمپ شهده تهویهیهد

ریزیبرایانتشارنسخ جدیدمحصولبرایرفهعدرحالبرنام Smiths Medicalاعالمکردک برندICS-CERTشناساییکردهاس .

پهیهرویهااستفادهمیحال،بیمارانیک ازایادستگاهاس ،امادرعیا8112هاتا انوی پذیریایاآسیب کنندبایدازتدابیرخهاصهی

 کنند.

بهرقهرارگیرندزیراازقابلی سیمبیشتردرمعرضخرراتسایبریقرارمیهایتزریلیبیرسدپمپب نظرمی هایاتصالبرایارتباط

مهلهیهایپزشکینلر مراقب ورکوردهایبهداشتیایکترونیکیاستفادهمیکردنپمپبادستگاه کنند.دراوایلسالجاریمرکهز

 سیممنتشرکرد.هایتزریقبیهایعملیبرایپمپ(،ی نسخ پیشنهادیازراهنماییNCCoEامنی سایبری 
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هایهایمویدوسازمانهایپزشکیوشرک متخصصیادستگاه

هایپزشکیب هایبهداشتیوهمچنیاکاربراندستگاهمراقب 

 دس آمد.

 رأی971از دادند: پاسخ سؤال ایا ب  ک  شما”دهنده سازمان

یا و داخلی تحلیلات قضایی، دعوی ب  رسیدگی برای چگون 

ملرراتمربوطب حوادثمربوطب امنی سایبریوسایلپزشکی

آماده18در اس ماهآینده، “شده تنها اندک درصدگفت 12.1،

سازمان هستند”هایشان آماده ٪11.2“بسیار گفتند تا”دیگر

آمادهنشده”پاسخدادند٪18.7ک ،درحایی“اندشدهحدودیآماده

 “.سایر/نظرینداشتند”دیگر٪18.3“.اس 

ایاسؤالک درصدازشرک  پاسخب  تریابزرگ”کنندگاندر

امنی سایبریچیس چایش زمین  شناساییو“هایصنع در

عنوانمانعاصلیبیانکردند.هایمخربراب رفعخرراتدستگاه

دستگاه  MD + DIگون ک همان اس ، هایمخربگزارشداده

عاملاستفادهکنندوترسیستمهایقدیمیممکااس ازنسخ 

امنیتینلر پایایینداشت باشندوآنممکااس نرم راافزار ها

  گیرندونلر ورودب شبک بیمارستانقراردهند.هدف

هایامنی سایبریصنع تجهیزاتپذیریعلیرغمشناخ آسیب

هایشانآمادگیالزمگویندشرک پزشکی،برخیازمتخصصانمی

 برایکنترلی حادث رادارند.

ک صحب ازامنی سایبریدرزمین تجهیزاتپزشکیب هنگامی

آید،آگاهیدیگری مشکلنیس ،اماشناخ تهدیدنیزمیانمی

همان نیس . فضایکافی بیشتر، سایبری مجرمان ک  طور

میمراقب  هدف را بهداشتی تجهیزاتهای متخصصان گیرند،

شرک  ک  معتلدند راپزشکی تهدید با ملابل  آمادگی هایشان

 ندارندوشناساییموانعکلیدی،امریبسیارمهماس .

هاتوسطهایمراقب دربیمارستانهاوسیستمه شدندستگاه

باجافزارها،امنی سایبریرادرزمین بهداش ودرمانب ارمغان

دستگاه متخصصان از بسیاری اس . ایاآورده با پزشکی های

ی پخشتلویزیون طی ک  نظرسنجی در هستند. آشنا مسئل 

May Deloitte Dbriefs اینترن و پزشکی تجهیزات شد: انجام

 اینترنتی، تهدیدات برابر در الی  س  دفاع اشیاء: از 91.1بیش

 سالرأی111درصداز رویدادهایسایبریدر گفتندک  دهنده

آن سازمان ازگذشت ، آرا ایا اس . داده قرار تأثیر تح  را ها

                  

هاخواهدافزارهایمخربآیودهشوندک ایاخودمنجرب سوءعملکردآنتوانندتوسطنرمسیممیهایتزریقبی،پمپNCCoEب گزارش

تواندمنجرب تأثیراتمنفیدرتواناییوافزارهایمخربسنتیمیشدیامتفاوتعملکند.همچنیاایامرکزعنوانکردک حفاظ ازنرم

بسیاریازایاپمپ اندتاشدهفرضرویدستگاهتنظیمصورتپیشهاداراینامکاربریورمزهایعبوریاس ک ب کارآییپمپشود.

ایتغییرندهند،دستگاهنسب ب حمل صورتدورهفرضراب هارمزعبورپیشسیمایجادکنندواگرسازمانصورتخودکار،اتصالبیب 

 پذیرخواهدبود.آسیب

NCCoEهایتزریق،هایکتابخان دارو،نرخهایدستگاههایتزریقماننددادهشدهدرداخلپمپهمچنیاگزارشکردک اطالعاتاخیره

افزاریعاملونرمهایدارایسیستمدرستیاماشوند.ایامرکزاعالمکرد،مانندسایردستگاهشدهبایدب دوزواطالعاتبهداشتیحفاظ 

کند،ب ایامعنیک نلاطمختلفیوجودسیمنیزی سرححمل بزرگراایجادمیک ب شبک متصلهستند،اکوسیستمپمپتزریقبی

 توانندواردسیستمشوندواطالعاتراسرق کنند.داردک هکرهامی

عنوانکردک هردوما ولICS-CERTبپردازد،Smiths Medicalهایشدهپمپهایشناخت پذیریبرداریازآسیباگری هکرب بهره

 ارتباطیودرمانیپمپممکااس ب خرربیفتد.

ایب مشتریانتو یحداد.برندبرایحلایامسئل اس وو عی موجودرادرنام ICS-CERTوFDAایاشرک درحالکاربامرکز

Smiths MedicalباهمکاریICS-CERTمشخصاتفنیسوءواقداماتیراک مشتریانMedfusionرادربرابرتهدیداتاحتماییسایبری

 کند،منتشرکردهاس .محافظ می

هاراتح تأثیرقراردهندهگفتندک رویدادهایسایبریدرسالگذشت ،سازمانآنرأی111درصداز91.1درنظرسنجیاخیر،بیشاز

هایهایبهداشتیوهمچنیاکاربراندستگاههایمراقب هایمویدوسازمانهایپزشکیوشرک دادهاس .ایاآراازمتخصصیادستگاه

 پزشکیب دس آمد.

 تقویت نشدن صنعت تجهیزات پزشکی در برابر نقض قانونی 
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هایتجهیزاتپزشکیبرایسازمان Deloitteدرنتایجنظرسنجی،

برایتلوی آمادهتوصی  را ی حادث هایی برابر در سازیخود

،“مراتباسنادسازیی سلسل پیاده”امنیتیسایبریمنتشرکرد:

و“هایامنیتیمحصولحداقلدرارزیابیریس -انجامساالن ”

 “.درپیشگرفتارویکردقانونیدرپاسخب حادث ”

مدیرعامل ،Deloitte Risk and Financial Advisoryاسکاتراد،

Deloitte Transactions درایاBusiness Analytics LLPو باره،

 نگرانیوتحلیلتجزی ”گف : ب  پاسخ در قانونی هایهای

مشارک  خبرنگارانمیتوییدکنندگان، پیشتواندب کنندگانویا

 “.بینیروندبعدیحمالتسایبریکم کند

 & Deloitteومشاورهمایی، Deloitte Riskراسلجونز،ازشرکای

Touche LLP:برانگیزتعجب”،دری نشس مربوعاتیبیانکرد

ریس  مدیری  ک  دستگاهنیس  سایبری درهای موجود های

مهم اشیاء، ارائ اینترن  توییدکنندگان، نگرانی وتریا دهندگان

دستگاهکنندهتنظیم باشد. میها قدیمی توانندهای

هایهایقدیمیداشت باشندوممکااس درشبک عاملسیستم

 “.هایامنیتیمناسبقرارداشت باشندبیمارستان،بدونکنترل

گفتندک کنندگاندرایانظرسنجیدرصددیگرازشرک 13/7

آسیب” مؤثر دستگاهمدیری  طراحی مرحل  در هایپذیری

  ،چایشیمهمدرزمین امنی سایبریبرایصنع اس .“پزشکی

تواندامنی سایبریدستگاهارتباطیمی”جونزهمچنیابیانکرد:

طول بایددر و مراحلاویی توسع دستگاهجدیدشروعشود در

می حتی گسترشیابد، محصول عمر چرخ  ب کل منجر تواند

 “.ایجادویینیس حلگلوی برانگیزترشود.راهفرآیندتهی چایش

  حوادثسایبری، پاسخگوییب  مانعاصلینظارتو 13/1دیگر

درصدآرا(عدمهمکاریدرمدیری تهدیداتسایبریدرسراسر

پزشکی ارتباطی وسایل تأمیا ایزامات17/3 زنجیره و درصد(

 درصد(اس .2/8قانونیدرجلس  
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