ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ ﻋﻼﺋﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ
ﺑﯿﻤﺎر ،ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
در دﻓﮑﺎن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎی ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻫﮑﺮﻫﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺷﺮﮐﺖ
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﮏ آﻓﯽ روﺷﯽ ﺑﺮای ﻫﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ ﻋﻼﺋﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ ﻋﻼﺋﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎری اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎران را

در ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺨﺶ
اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ :ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ در ﮐﻨﺎر ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺮار دارد و دارای ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،ﻗﺴﻤﺖ

دﯾﮕﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎران از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه

ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎر ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ،اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ روﺷﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در
ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »داﮔﻼس ﻣﮏ ﮐﯽ« ،ﻣﺤﻘﻖ ﻣﮏ آﻓﯽ،

ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺷﺒﮑﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود  RWHATﻧﺎم دارد و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را دﺳﺘﮑﺎری ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ
اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺪت  5ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯿﺰان ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ را از  80ﺑﺎر
در دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻫﺸﺪارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ
ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﮏ ﮐﯽ ﻓﻘﺪان ﻫﻮﯾﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺮب در ﻣﯿﺎﻧﻪ راه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﺶ ﻋﻼﺋﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎر را ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻤﺖ ﺑﯿﻤﺎر )ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ( ،در ﮐﻨﺎر اﻃﻼﻋﺎت
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎری )ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺎﻦ(
در آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻌﺪادی دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  XPﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی

ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ از ﭼﻨﺪﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮم وﯾﺮﻫﺎی
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻔﻮذ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﭘﺎﯾﺶ ﺷﺒﮑﻪ واﯾﺮﺷﺮاک اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻦ
ﺳﺎده درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ و در ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﺳﺖ دﻫﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻘﻠﺒﯽ را ﺑﺮای اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی
ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﮏ ﮐﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻣﺰﻧﮕﺎری داده ﻫﺎی رد و ﺑﺪل ﺷﺪه در
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ اﻓﺰودن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﺳﻨﺠﯽ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ را ﺑﻪ

ﺷﺪت ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

