ﮐﺸﻒ  ۸۰۰۰ﺑﺎگ اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﮐﻪ ﺟﺎن ﺑﯿﻤﺎران را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۶
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻋﺼﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﯾﻢ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﺮادات ﻧﺮم اﻓﺰاری
و ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ .اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺣﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ

ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻤﭗ ﻫﺎی اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ و ﺿﺮﺑﺎن
ﺳﺎزﻫﺎ )ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺮاﺣﯽ در ﺑﺪن ﺟﺎﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ( ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﻫﮑﺮﻫﺎ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺿﺮﺑﺎن ﺳﺎز
ﻃﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ » «WhiteScopeﻧﯿﺰ در آن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ ،ﺿﺮﺑﺎن ﺳﺎز ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎی ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  4ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ ﻋﻼوه اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ 8000 ،آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ُﮐﺪ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری اﯾﻦ

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ.

دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﺮادات ﺑﺰرﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
ﻫﻤﮕﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮده و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺪون رﻣﺰﮔﺬاری ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﯿﭽﮑﺪام از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻨﮕﺎم اﺗﺼﺎل ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺮﺑﻮط،
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﮔﺬرواژه ﻧﮑﺮده و اﺻﺎﻟﺖ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎج اﻓﺰار واﻧﺎﮐﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار داده ﺑﻮد
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺲ از ﺷﯿﻮع ﺑﺎج اﻓﺰار » «WannaCryاﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺑﺎر ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ »«Bayer

ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻮاد ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺑﺪن ﺑﯿﻤﺎران ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮدای  MRIﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻄﺮ اﺑﺰار ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﮏ ﺷﺪه ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺟﺎن ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﺟﺪی
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،2013ﻫﮑﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺑﺎرﻧﺎﺑﯽ ﺟﮏ« ادﻋﺎ ﮐﺮد ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﯾﮏ ﺿﺮﺑﺎن ﺳﺎز را از ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﻣﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺮﮔﺒﺎری را
ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﻮردی از ﺣﻤﻠﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﺰار ﮐﻤﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮده و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﻪ روزی ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار و ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻮﺳﻂ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ) FDAﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو آﻣﺮﯾﮑﺎ( و ﺳﺎﯾﺮ آژاﻧﺲ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ ،در آﯾﻨﺪه ای ﻧﻪ
ﭼﻨﺪان دور ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﻮﺟﻮد در اﺑﺰار ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ً
اﺧﯿﺮا ﻫﺸﺪاری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﻫﮏ ﺷﺪن وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،و
از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر
ارﺳﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﻮﺳﻂ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮک ﻫﺎی ﻣﺮﮔﺒﺎر اﺷﺎره دارد .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
» «Johnson & Johnsonﻧﯿﺰ ﭘﺎﺰ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دﭼﺎر ﻧﻘﺺ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻮده ،و ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ دوز ﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ از
اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را وارد ﺑﺪن ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﻤﭗ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯽ ﺳﯿﻢ دارﻧﺪ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺧﻄﺮ
ﻧﻔﻮذ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺟﺪی ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ » «Ponemonدر

اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊ ﺗﺮی اﻧﺠﺎم داده ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻓﻘﻂ  17درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در
راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ،و اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﮑﺮﻫﺎی ﮐﻼه
ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎ ،در ﺣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﻤﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

