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قرصنة األجهزة الطبية امللصقة واملزروعة باملرىض
د .حممد سعيد غزال

(*)

امللخص
رغم ما قدمته الشــبكات من فوائد عظيمة يف إيصال املعلومات أو التطبيقات املحوسبة ملحتاجيها  ،فهي ً
أيضا سهلت عمليات
ً
وسيطا جيدً ا لنقل اخلبيث من البيانات
االخرتاق هلذه املعلومات والتطبيقات وغريها من املصادر احلاسوبية .ويفرس هذا كون الشبكات
والربامج كام هي للطيب منها .وحيث إننا ال نستطيع االستغناء عن الشبكات يف حياتنا اليومية أفرا ًدا ورشكات وحكومات ،كان التحدي
املستمر هو يف رضورة مقايضة  Tradeoffبعض املميزات مثل الرسعة واملستوى العايل من األداء يف مقابل احلصول عىل أمان أكثر .وساعد
توافر الشــبكات الالسلكية (وهي أقل محاية من نظريهتا الســلكية) والتطبيقات الكثرية واملتجددة عىل أجهزة اهلاتف الذكية وخاصة
يف تطبيقات إنرتنت األشــياء  Internet of thingsأو  IoTوالتي تستخدم الشبكات الالسلكية كوسيط أسايس للنقل يف توسع املشكلة
حاليا يف الكثري من التطبيقات املنزلية واملركبات احلديثة ،وحتى يف تطبيقات األجهزة
وزيادة تعقيدها .وتوجد تقنية إنرتنت األشــياء ًّ
الطبية امللصقة بجســد املريض أو املزروعة داخل جسده  )WIMDs( Wearable and Implantable Medical Devicesواملستخدمة يف
تنظيم عالج األمراض املزمنة كمرض السكري والرسطان ومرض القلب وغريها .والبحث عبارة عن دراسة مسحية Survey Study
يف أدبيات موضوع قرصنة األجهزة الطبية (املحوسبة) امللصقة أواملزروعة ،وحتديدً ا جهازا ناظم نبض القلب Implantable Cardiac
 ، )ICD( Defibrillatorومنظومة ضخ األنســولني (أو ما يسميه البعض بالبنكرياس الصناعي) واملكونة من مضخة أنسولني و جهاز
حتكم .ويوضح البحث إمكانية إخرتاق هذه األجهزة وبالتايل انتهاك خصوصية املريض باإلضافة إلمكانية التعديل عىل برجمياهتا ومن
ثم التحكم فيها عن بعد بواسطة أجهزة بسيطة ومتوافرة بسعر مقبول مثل الريموت كونرتول و راديوالربجميات  .Software Radioكام
يرشح البحث املخاطر املحتملة من هكذا اخرتاق ،واحللول املناسبة (الفنية واإلدارية) ملنع (أو تقليل) هذه املخاطر.

املقدمة
أساســيا مــن حياة الكثري من
أصبحت اإلنرتنت جز ًءا
ًّ
البرش يف العمل والرتفيه والتعلم وغريها من النشاطات .فمن
استخدام الربيد اإللكرتوين كوسيلة لتداول الوثائق الرسمية
أو الســحابة الرقمية لتخزين البيانات والربامج املستخدمة يف
مكان العمل ،إىل تطبيقات حموسبة يف املنزل والسيارة والسوق
وغريها .والبيت اإللكرتوين ً
مثــا والذي يعتمد تكنولوجيا
إنرتنت األشــياء (وهي تطبيقــات حاســوبية مدجمة داخل
األجهزة املنزلية) صار حقيقــة موجودة عىل أرض الواقع هلا
مســتخدموها الكثر من العجزة واملسنني الذين ال يستطيعون
االعتامد عىل أنفســهم يف القيام بأعــال اعتيادية مثل إغالق
األبواب وإطفاء املصابيح ليال [ .]1وقس عىل ذلك أمثلة أخرى

كثرية الستخدام تكنولوجيا إنرتنت األشياء يف تسهيل أو حتى
متكني احلياة لقطاعات كبرية ومتزايدة من ذوي االحتياجات
اخلاصة واملرىض بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط
الدم وغريهم.

ومن التطبيقات الطبية املحوسبة األجهزة الطبية املزروعة
 )IMD( Implanted medical devicesأو امللصقــة بجســد
املريض من اخلارج ،) WMD) Wearable medical devices
اختصارا  )WIMDsهيدف لتوفري الدواء
وكال النوعني (يسميان
ً
أو العالج بشكل مستمر للمرىض املصابني بأمراض مزمنة مثل
السكري ،أمراض القلب ،الرسطان ،الصمم ،األمراض العقلية
والعصبية ،وغريها من األمراض (الشكل ( .) )1أشهر مثال
عىل األجهزة الطبية املزروعة داخل اجلسد ناظامت نبض القلب

(*) عضو اهليئة العلمية بكلية أمن احلاسب واملعلومات ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.

42

املجلة العربية الدولية للمعلوماتية ،املجلد اخلامس ،العدد التاسع٢٠١٧ ،م

اآللية  Pacemakersأونظريهتا املحوسبةImplantable Cardiac

 .)ICD( Defibrillatorsأما أشهر األجهزة خارج اجلسد فهي
منظومة ضخ األنسولني واملكونة من مضخة أنسولني Insulin
 Pumpوالتي توفر األنســولني جلسد مريض السكري حسب
أوامر جهاز التحكــم (اجلزء الثاين من املنظومة) والذي يقوم
بقياس مستوى السكر يف الدم( )1قبل حتديد حاجة اجلسم من
األنسولني وتوقيتها.
[.]2

الشكل ( :)1بعض التطبيقات املحوسبة يف األجهزة الطبية
املزروعة أوامللصقة .نقال عن []2

وتشمل األجهزة اخلارجية أيضا ما يسمى بشبكة سطح
اجلســد  ،)BANs( Body Area Networkوالتي تعمل عمل
املجسات التي توضع عىل جسد املريض يف املستشفى لقياس
مؤرشات اجلسد احليوية (درجة احلرارة وضغط الدم  ..إلخ)،
كام تعمل كشــبكة إلكرتونية تستخدم اجلسد البرشي كوسيط
ناقل يربط مجيع األجهزة الطبية املســتخدمة من قبل شخص
واحد أو ما يســمى بالنظام (املعلومايت) الصحي الشــخيص
 ،)PHS( Personal Health Systemكام يظهر يف الشكل (.)2
وتتحكم يف هذه األجهزة برجميات حاسوبية حتدد كمية الدواء
(أو العالج) التي حيتاجها املريض يف حلظة ما بنا ًء عىل البيانات
احليوية املدخلة جلزء التحكم يف اجلهاز املزروع.
( )١جمموع هذه األجهزة يسمى البنكرياس الصناعي عند البعض رغم
أنه مصطلح غري شائع بني املختصني.

الشكل ( :)2النظام الصحي الشخيص  . PHSنقال عن

واألجهزة الطبية املزروعة أو امللصقة ليست بجديدة ،وال
حتى التطبيقات احلاسوبية يف هذه األجهزة هي جديدة .ما هو
جديد هو استخدام الشبكات الالسلكية لنقل البيانات احليوية
أو ما يســمى بالقياســات عن بعد  ،Telemetryالتي ترسلها
األجهزة إىل أجزاء أخرى من الشبكة الصحية الشخصية وينتهي
هبا األمر يف خادم متخصص للتطبيقات الصحية والذي يقوم
بدوره بالتواصل مع الطبيب أو رشكة التأمني ما يسهل معرفة
حال املريض ومدى نجاعة العالج املعطى له والتدخل يف حالة
الطوارئ (عند فشل اجلهاز يف أداء مهمته مث ً
ال) بالتحكم أحيا ًنا
يف عمل هذه األجهزة عن بعد أو جلب املريض بشكل فوري
للمستشفى .وأعطى هذا التواصل عن بعد ميزة عظيمة وهي
متكني املريض من احلياة بشــكل مشابه للشخص الطبيعي من
حريــة التنقل والذهاب للعمل وغريها من النشــاطات دون
احلاجة لزيارة الطبيب بشــكل متكرر أو البقاء يف املستشــفى
لفرتات طويلة [.]3

ومن أهم نقاط ضعف التطبيقات احلاسوبية هي افتقارها
لوسائل قوية وضامنة ألمن البيانات والربامج املستخدمة فيها
يف مواجهة االخرتاق الذي يؤدي لرسقة البيانات أو التخريب
أو كليهــا .ويعزى هذا الضعــف لعدة عوامــل منها الفني
(أخطاء برجمية مث ً
ال) ،أو عامل اخلطأ البرشي ألســباب نفسية
أو جسدية (فسيولوجية) .من ناحية أخرى ،ويعزو البعض هذا
الضعف ً
أيضا لرسعة تطور تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاهتا.
فقد تطورت هذه التكنولوجيا برسعة أكرب بكثري من نظرياهتا
الســابقة (تكنولوجيا املواصالت مث ً
ال) ،ما حرم تكنولوجيا
املعلومــات الوقت الــكايف للتجربة ووضع وســائل األمان
واحلامية هلا .ومما فاقم املشــكلة اســتخدام الشبكات وخاصة
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العاملية منها (اإلنرتنت) لنرش البيانات والتطبيقات احلاسوبية
بني أعداد هائلة من البرش برسعة وبشكل شبه جماين .وجاءت
الشبكات الالســلكية يف تطبيقات اهلواتف الذكية لتضاعف
قاعدة وعدد املســتخدمني للتطبيقات احلاســوبية إىل مئات
وربام آالف األضعاف .وقد أصابت مشكلة الرسعة هذه حتى
اهليئات املنظمة الستخدام وإنتاج اآلالت الطبية املحوسبة (مثل
الـ  FDAيف الواليات املتحدة مث ً
ال) بســبب قلة اخلربة يف جمال
فحص اجلزء املحوســب من هذه األجهزة والثقة الزائدة هبذه
التكنولوجيــا وقدراهتا ما عجل يف إصدار رخص هلا وزاد من
عدد املسرتجع منها بسبب أخطاء برجمية عدة أضعاف ما كانت
عليه قبل عرش سنوات مث ً
ال.
وكام حيصــل يف التطبيقات املحوســبة األخــرى والتي
تستخدم الشبكات من قرصنة وهجامت ختريبية ،فإن التطبيقات
الطبية املحوســبة مثل ناظامت نبض القلب ( )ICDsونظم ضخ
األنســولني معرضة هي األخرى ملخاطر االخرتاق والقرصنة.
لكن الفارق الرئيس بــن النوعني من القرصنة يكمن يف نتائج
االخــراق والتي تتعــدى عنرصي التعدي عــى اخلصوصية
واخلسائر ،2إىل املخاطر املحتملة عىل سالمة املستخدم اجلسدية
والنفســية واحتامل الوفاة بســبب انقطاع العالج أو زيادته عن
طبعــا ال تقاس بثمن وال
احلد املقبول طبيا .وصحة اإلنســان ً
يمكن مقارنتها باخلسائر املالية أو السمعة التجارية أو املالحقات
القانونيــة ملا للنفس البرشية من قيمة جمتمعية ودينية عالية جتمع
عىل أمهيتها أغلب املجتمعات املتحرضة .هذه املخاطر الصحية
تستوجب جمهودات قطاعات واسعة من املجتمع (تشمل املربجمني
واألطباء والوزارات املختصة برتخيص هذه األجهزة مثل وزارة
الصحة وحتى املرىض أنفسهم) ملواجهتها وإجياد احللول املناسبة
هلا .وهذا العمل البحثي هو جزء من هذا املجهود.

والبحث عبارة عن دراســة مســحية  Survey Studyيف
أدبيات موضوع قرصنة األجهزة الطبية (املحوســبة) امللصقة
أواملزروعــة ،وحتديدً ا جهازا ناظم نبض القلب Implantable
 ، )ICD( Cardiac Defibrillatorومنظومة ضخ األنســولني
(أو ما يســميه البعض بالبنكرياس الصناعــي) واملكونة من
مضخة أنسولني و جهاز حتكم  .CGSوينقسم البحث ألربعة
( )٢خسـائر مالية أو يف املصادر احلاسـوبية من بيانـات وبرامج ،أو يف األرسار
التجاريـة ،أوالسـمعة وغري ذلك من خسـائر ناجتة عـن إالخرتاق.
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أجزاء تشــمل املقدمة يف اجلزء األول ،أهداف البحث وأمهيته
يف اجلزء الثاين ،وملخص األبحاث والدراسات ذات الصلة يف
ريا اخلامتة يف اجلزء الرابع .اجلزء الثالث وهو
اجلزء الثالث  ،وأخ ً
اجلزء األسايس يف البحث وينقسم بدوره لثالثة أجزاء :اجلزء 3
ـ  1وفيه نعطي صورة خمترصة ولكن شافية للجهازين الطبيني
مدار البحث ،واجلزء  3ـ  2وفيه خمترص لكل األبحاث املتعلقة
بقرصنة اجلهازين وفيه نوضح الوسائل والنتائج ملحاوالت هذه
القرصنة ومدى خطورهتا ،واجلزء الثالث وفيه نرشح الوسائل
الفنية واإلجرائية ملواجهة احتامل قرصنة األجهزة الطبية امللصقة
أو املزروعة وذلك حســب األبحاث املستخدمة يف الدراسة.
ريا أن نوضح أن اهلدف الرئيس من البحث هو تقديم
ونود أخ ً
نســبيا للقــارئ العريب املتخصص من
هذا املوضوع احلديث
ًّ
خالل عــرض خمترص ألدبيات املوضوع دون حتليل أو إضافة
علمية مميزة.

أهداف البحث وأمهيته
أهداف البحث
حيث إن الشبكات هي الوسيط الوحيد لتمكني الطبيب
من التواصل عن بعد مع األجهزة الطبية املزروعة أوامللصقة
بجســد املريض  ،WIMDsفإن خطر قرصنتهــا بات يتعدى
خطرا عىل ســامة وربام حياة
املعروف مــن املخاطر ليصبح ً
املســتخدم .فتعطل جهاز ناظم نبض القلب (بســبب هجوم
متعمد من خالل الشبكات مث ً
ال) قد يؤدي لوفاة املريض بسبب
إرتفاع ضغط الدم الناتج عن ازدياد معدل نبض القلب ،وقس
عىل ذلك ً
أيضا مضخة البنسلني التي يؤدي تعطلها إىل جلطات
دماغية بسبب ازدياد معدل سكر الدم ،أو اإلغامء (وربام املوت)
يف حالة نقص هذا املعدل عن الوضع الطبيعي.
وبالتايل يمكننا حتديد مشكلة (أهداف) البحث يف النقاط
التالية:
 ١ـ توضيح طبيعة األجهزة الطبية املحوسبة واملزروعة يف جسد
املرىض ،وحتديدً ا جهازا ناظم نبض القلب ،ومنظومة ضخ
األنسولني.
 ٢ـ حتديــد طرق قرصنة هذه األجهــزة واملخاطر املمكنة من
قرصنتها من خالل قياس تأثرات املناح األساسية الثالث
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ألمن املعلومات واملختزلة يف الرمز( )CIAهبذه القرصنة:
الرسيــة  ،Confidentialityاملصداقيــة  ،Integrityو توفر
خدمة اجلهــاز (اإلتاحيــة)  .Availabilityوال نتعرض
يف البحث بشــكل مفصل للمخاطر الصحية الناجتة عن
القرصنة رغم إشارتنا هلا يف عدة أماكن من البحث.

 ٣ـ احللول الفنية واإلجرائية املمكنة ملنع أو ختفيف أثر اهلجامت
عىل األجهزة حمل البحث.

أمهية البحث
تكمن أمهية البحث يف أنه يســلط الضوء عىل موضوع
األمن الصحي وسالمة املرىض بأمراض مزمنة ممن يستخدمون
األجهــزة الطبية املحوســبة لعالجها ،وحتديــدً ا محايتهم من
القرصنة هلذه األجهزة وما ينتج عنها من آثار .املوضوع حديث
نسبيا ،كام أن البحث فيه باللغة العربية يكاد يكون معدو ًما .هذا
ًّ
هومن أوائل البحوث يف هذا املجال باللغة العربية (إن مل يكن
األول) ما نرجو أن يشجع البعض من الباحثني العرب للتبحر
يف جمال أمــن األجهزة الطبية املحوســبة عموما واملزروعة/
امللصقة بجسد املريض  WIMDsخصوصا علنا ننتج شيئًا مفيدً ا
لإلنسانية ونواكب ركب البحث العلمي احلاسويب.

قرصنــة األجهــزة الطبية امللصقــة أو املزروعة
واحللول املناسبة ملنعها أو التخفيف من آثارها
يمكن تقســيم الدراسات الســابقة يف املجال إىل ثالثة
أجزاء :اجلزء األول ويعنى بتطورهذه األجهزة وكيفية عملها
حاليا ،واجلــزء الثاين وهو متعلق بأنواع اهلجامت وأغراضها،
ًّ
واجلزء الثالث واألخري يوضح طرق منع قرصنتها أو التخفيف
من آثار هذه القرصنة.

 ١ـ األجهزة الطبية املزروعــة أو امللصقة :حالتا ناظم
نبض القلب و البنكرياس الصناعي

متيز القــرن املايض بالتطــور اهلائل يف جمــال الصناعة
بمختلــف أنواعها ومنها الصناعــات الدوائية والعالجية ما
اتضح أثره يف حتســن احلالة الصحية لإلنســان بشكل كبري.
وكانت خامتة القرن الفريد متمثلة بتطور احلاسب وتطبيقاته يف
مجيع مناحي احلياة ،وتطوير وتفعيل شبكة اإلنرتنت التي ربطت

البرش واآلالت ومكنت املعلومة (وهي أساس أي تطور) من
الوصول جلميع من يتصل هبذه الشبكة .ومن ذلك أيضا متكني
الشــبكات من توصيل كل يشء بأي يشء (إنرتنت األشياء)
والذي شــمل فيام يشــمله أجهزة ناظم نبض القلب ،أجهزة
تنظيم ضخ األنسولني ،وأجهزة التحفيز العصبي الدماغي..
إلخ التي مكنت الكثريين من العيش بشــكل طبيعي وسهلت
(من خالل الشبكات) تواصلهم مع األطباء لتمكني عالجهم
بشكل فوري وعن بعد.

كان الخرتاع جهاز النابض يف مخســينيات القرن املايض
أثر عظيم يف متكني عالج مرىض القلب ،حتديدا أولئك الذين
يعانون من عدم انتظام رضبات القلب ،وبشكل متواصل [ ]3و
[ .]4حيث يعمل اجلهاز عىل قياس النبض وحتديد نوع العالج
الفوري بنا ًء عىل هذا القياس (ختفيض معدل النبض أو زيادته
مثال) .هذا اجلهاز يعمل بشــكل آيل وقد تطور ليصبح أصغر
حجام ويستمد طاقته من بطارية طويلة العمر ما مكن األطباء
من زرعه داخل القفص الصدري للمريض (انظر الشكل .)3
وقــد زرع من هذه األجهزة ما يقــارب النصف مليون جهاز
خالل عام  2008يف الواليات املتحدة فقط %70 ،منها ICDs
والباقي  .Pacemakersأما عىل املستوى العاملي فيقدر اخلرباء
عدد أجهزة الـ  ICDاملزروعة يف الفرتة ما بني وحيث إن إنرتنت

الشكل ( :)3جهازناظم نبض القلب ،حجمه وموضعه
داخل اجلسم ،نقال عن [.]5
عامي  1997و  2003بحوايل  400إىل  450ألف جهاز [.]6
األشياء غزت هذا النوع من األجهزة ،متت حوسبة الناظامت
وشبكها السلكيا هبدف حتسني أدائها وزيادة الدقة يف خياراهتا.
تقوم الربجميات املوجودة يف اجلهاز ببث إشارات متثل البيانات
احليوية للقلب  ،Cardiogram Readingsعادة عىل شكل تقرير
برســومات بيانية (ختطيط القلــب) يقرؤها الطبيب املختص
للتأكد من صالحيــة اجلهاز وللتدخل وقت احلاجة بالتحكم
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يف عمل اجلهاز عن بعد ،ما أتــاح للمريض الكثري من احلرية
يف التنقــل والعمل وزاد من كفاءة الطبيب والعملية العالجية
ككل [ .]7ورغبة يف تقليل تدخل الطبيب إىل أدنى حد ،أضيف
مؤخرا جهاز خارجي يسمى املربمج (وهو جهاز حتكم قريب
ً
جدا من جهاز الـ  )ICDيلتقط إشــارات النابض ويقوم بدور
الطبيب املرشوح آنفا لكن بشــكل آيل .ولتمكني الطبيب من
مراقبة ما حيصل مع املريض طورت آليات كثرية لنقل البيانات
(عن طريق هاتف ذكي مثال) من «املربمج» إىل خادم تطبيقات
يعمل كوســيط بني املرىض املشرتكني يف اخلدمة وأطبائهم .مل
يصمم الـ  ICDالســتقبال اإلشــارات البعيدة (أكثر من 10
سنتيمرتات) كنوع من احلامية للجهاز وبالتايل فهو يعتمد عىل
نفســه يف عمله وعىل التدخالت القليلة من «املربمج» .كام أنه
صمم ليعيش داخل اجلسد طول عمر املريض .لكن اهلجامت
الناجحة عىل أجهــزة الـ  ICDتعترب خطرية جدًّ ا كون إصالح
اجلهاز أو استبداله يستلزم عملية جراحية إلخراجه من جسد
املريض [ ]6و [.]8

وبنفس النسق واألهداف تم تطوير نظام ضخ األنسولني
للتعامل مع مرىض الســكري والذين يعانون عادة من فشــل
البنكرياس يف إنتاج وضخ الكمية املناسبة من األنسولني ملعادلة
مستوى الســكر الطبيعي يف اجلسم .النظام مكون من مضخة
أنســولني وجهاز حتكم منفصل يوجه املضخة بتحديد الكمية
املناســبة وتوقيت ضخ األنسولني جلسد املريض .يقوم جهاز
التحكم بعمله بنا ًء عىل معطيات (بيانات القياســات احليوية
جلســد املرىض) ويســمى عادة مراقب اجللوكوز (Glucose
 .)Monitorقد يتصــل املراقب مبارشة باملضخة وقد يتواصل
معها من خالل شبكة حميط اجلسد  ،BANانظر الشكلني  1و 2
السابقني .تعمل املضخة ملدة قصرية ال تزيد عىل األسبوع إال أن
ذلك أفضل بكثري من طرق احلقن التقليدية والتي جترب املريض
يف احلاالت الشديدة من املرض عىل حقن نفسه  4إىل  7مرات
يوميــا [ .]9كام أن وجود املضخة وجهاز القياســات احليوية
ًّ
يسهل تغيريها أو التحول عنها للعالج التقليدي
خارج اجلسد َ
يف حالة تعطلها ألســباب آلية أو بسبب هجوم القراصنة عىل
برجمياهتا .وقدرت أعداد هذه األجهزة يف الواليات املتحدة فقط
سنة  2005بربع مليون جهاز ،وتوقع اخلرباء زيادة مضطردة يف
حاليا [.]10
عدد هذه األجهزة حول العامل لتجاوز عدة ماليني ًّ
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 ٢ـ قرصنة األجهزة الطبية :الطرق واألثر
قبل اخلوض يف شأن قرصنة األجهزة الطبية املزروعة من
نوع  ICDو البنكرياس الصناعي ،جيب النظر وبشكل خمترص
لتاريخ األجهزة الطبية املحوسبة ومدى أماهنا .فاإلحصائيات
تدل عىل أن أكرب سبب حلوادث الوفاة واإلصابات اخلطرية من
جراء استخدام األجهزة الطبية املحوسبة هي األجهزة نفسها
أو الربجميات املســتخدمة يف التحكم يف عمل هذه األجهزة.
كام نالحــظ ً
أيضا أن مثل هذه األخطــاء قديمة الوجود قدم
تقنية احلاســب نفســها .وكام أوضحنا يف املقدمة ،فإن أخطاء
النظم احلاســوبية كثرية ومتكررة ألسباب عديدة مل تعط من
الوقت واجلهد ما يكفي حللها ما زاد يف عدد احلوادث ودرجة
را ذكر العامل البرشي.
فداحتها مع الوقت .وال ننســى أخــ ً
فكثري من األخطاء حتصل بســبب اإلمهال أو عدم املعرفة من
قبل الفنيني املشغلني لألجهزة الطبية ،وثقة عمياء يف تكنولوجيا
برشية قابلة جدًّ ا للخطأ .وأفضل مثال عىل ذلك هو ما حصل
من جراء اســتخدام جهاز «ثرياك  Therac-25 »25يف أواسط
ثامنيات القرن املايض ،وهو جهاز طبي حموسب كان يستخدم
يف عالج مرىض الرسطان بواســطة األشعة وبشكل آيل .فقد
تسبب استخدام اجلهاز يف عدة مستشفيات يف الواليات املتحدة
بموت ســتة مرىض وإصابة العديــد اآلخرين منهم بحروق
ومشاكل صحية أخرى [ .]11وكام حصل يف قضية ثرياك 25
كان لألجهــزة املزروعة نصيبها من حوادث الوفاة وإصابات
أخرى بسبب األعطال الفنية يف األجهزة نفسها .فمن النصف
مليون مريض الذين حصلوا عــى جهاز  ICDمزروع خالل
الفرتة  2003-1997تم تسجيل  212حالة وفاة بسبب فشل
مخســة أنواع من هذه األجهزة حســب سجالت إدارة الغذاء
والدواء الفدرالية  FDAيف الواليات املتحدة [ .]6وأحد هذه
السجالت يشري إىل حدوث ماس كهربائي يف اجلهاز []10أدى
لوفاة شاب يف عمر  22سنة.
ويف مــا خيص قرصنة األجهــزة الطبيــة املزروعة ،بدا
األمرللكثريين أول األمر وكأنه جزء من مسلسل Homeland
حــن قرصن قاتل مأجــور ناظم نبض القلــب pacemaker
املوجود يف صدر نائب الرئيس األمريكي ما تسبب يف تعطيله
ومن ثم تسبب يف قتله [ .]12لكن بالنسبة للباحثني ،وحتديدا
يف عــام  2006وما تاله ،كان األمر احتــاال ممكن احلدوث
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وبالتايل جتب دراســته ،وخاصة بعد ورود أخبار عن حادث
وفاة الشاب املذكور أعاله بســبب تعطل بطارية اجلهاز .وما
شجع الباحثني فع ً
ال عىل القيام بدراساهتم هو معرفتهم اليقينية
بضعف وسائل احلامية للشــبكات الألسلكية واملستخدمة يف
أغلب النظم التجارية املتوافرة وقتها (والتي الزالت تستخدم
حتى اآلن) .فهذه األجهزة يف معظمها إن مل يكن كلها تستخدم
برجميات محاية تعتمد وســائل أخرى غري التشفري (وهو أقوى
وســيلة جمربة حلامية الشبكات الالسلكية) .برامج احلامية هذه
غال ًبــا ما تكون برجميات حممية بقوانني محاية امللكية الفكرية ما
جيعل التعديل عليها بطريقة قانونية شبه مستحيل [ .]2كام أن
معظم هذه األجهزة قادرة عىل اإلرســال واالســتقبال (انظر
الشكل  )4ما يسهل قرصنتها بأدوات مثل جهاز التحكم عن
بعد .Remote controller

وما هيمنا هنا هي املخاطر الناجتة عن قرصنة ناظم نبض
القلب ونظام ضخ األنســولني واللذان حصال عىل أكرب عدد
من البحــوث .وحتديدً ا املخاطر املمكنة عــى املناحي الثالثة
املحددة ألمن املعلومات واملختزلــة يف الرمز( :)CIAالرسية
 )2 ،Confidentialityاملصداقية  )3 ،Integrityوتوفر اخلدمة
 .Availabilityلكن اخلطر األكرب ربام يكمن يف فقدان الثقة يف
هذه األجهزة الطبية املحوسبة من قبل مستخدميها ما يعرض
صحتهم خلطر أكرب ناتج عن «عدم» استخدام أجهزة رضورية
حلياة سوية وشــبه طبيعية .هذا اخلطر هو نتيجة حتمية إذا ما
أفضت األبحاث لتأكيد ســهولة وإمكانيــة قرصنة األجهزة
الطبية املزروعة.

الشكل ( :)4جهاز  IMDتقليدي .املصدر [.]13

ويعترب كافن فــو ( ]4[ Fuوجمموعة البحث معه بقيادة
د .هالربيــن حيث كان فو وقتها طالب دكتوراه) رائد البحث
العلمــي يف جمال قرصنة األجهــزة الطبيــة املزروعة IMDs

التجارية ضعيفة احلامية واملعتمدة عىل الشــبكات الالسلكية،
وحتديدً ا أحد أجهزة نابض القلب  ICDاملتوافرة سنة .2008
إدعاؤنا بريادة بحث فو مبني عىل احلقائق التالية :فهو أول من
قام بدراســة عملية إلمكانية قرصنة جهاز  ICDكام أن أغلب
البحوث من بعده يف املجال اتبعت نفس النهج و جربت حلوله
وطورت عليها .أثبت فو إمكانية قرصنة جهاز الـ  ICDوختريبه
بوسائل بســيطة ورخيصة نسبيا .فباســتخدام تقنية اهلندسة
العكســية  Reverse Engineeringاســتطاع الباحثون معرفة
الثغرات واملنافد التي يمكن من خالهلا القيام باهلجامت الح ًقا،
ثم قام (من خالل جهاز راديو برجميات  Software Radioمتوفر
وبسعر بسيط) ببث إشارات الراديو للقيام هبجامت خطرية مثل
التجسس ( )Eavesdroppingعىل اإلشارات املرسلة للمربمج
وهجامت اإلعادة ( )Replay Attacksوالتي شــملت الكثري
من التعديالت عىل بيانــات املريض وطريقة العالج أو عمل
تسارع يف نبض املريض .كام أثبت إمكانية القيام هبجامت منع
اخلدمة  DoSوذلك بإغراق اجلهاز بطلبات خدمة تستنفذ طاقة
البطارية مما يعطلها وبالتايل يعطل اجلهاز عن العمل مما يعرض
حياة املريض للخطر .املالحظة الرئيسية يف شأن اهلجامت أهنا
كلها متت من خالل مسافة قصرية جدا من اجلهاز (من واحد
إىل بضعة سنتيمرتات) وهو جيعل اهلجامت حمدودة لكن ممكنة
جدا يف غرف املستشفيات التي تعج بالناس ومنهم القراصنة
بالطبع.
ومل يكن فو  Fuأول من فكر يف تأثري هجامت منع اخلدمة
 DoSعىل بطاريات األجهزة الصغرية مثل الـ  .ICDففي بحثه
سنة  2004قام مارتني [ Martin ]14بتفريغ شحنات بطارية
هاتف نقال بواسطة هذا النوع من اهلجامت .وكذلك األمر يف
اهلجامت من خالل مسافات قريبة باستخدام موجات الراديو:
فبحث هاسلســتاينر [ Haselsteiner ]15رشح كيفية القيام
مبكرا التاثري السيئ
بذلك ،يف حني وضح هايز ]16[ Hayes
ً
ملوجات الراديو املنبعثة من اهلواتف النقالة عىل نوابض القلب.
أما ماثــور [ Mathur ]17فقد أوضح كيفية اخرتاق موجات
الالسلكي بسهولة من خالل ما سامه التخاطر .Telepathy
وعىل منوال فو قام راغوناثان [ ]18بقرصنة نظام أنسولني
ملعاجلة مرىض السكري مكون من جزء مهمته مراقبة مستوى
اجللوكوز ( )CGSوالتحكم يف ضخ األنســولني (من مضخة
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األنسولني) من خالل اخرتاق الشبكة الرابطة ألجزاء النظام
بعضهــا ببعض بام فيها تلك املتصلة باملربمج واهلاتف الذكي.
فباستخدام اهلندسة العكسية لربوتوكوالت الشبكة والتجسس
عليها  eavesdroppingاستطاع راغوناثان التحكم يف مضخة
األنســولني وبتغيري بيانات املقاييس احليوية من جهاز قياس
اجللوكوز استطاع تغيري كمية العالج وتوقيته ما أوحى بإمكانية
قتل املريض من خالل القرصنة.

لكن ما قــام به رادكليف [ ]9ســنة  2011من قرصنة
لنظام التزود باألنسولني اخلاص به كان له وقع أكرب .فرادكليف
مصاب بالســكري من الدرجة األوىل (وبالتــايل هيمه األمر
إعالميا
شخصيا) كام أنه قام بنرش نتائج جتاربه يف مؤمتر مغطى
ًّ
ًّ
بشــكل كبري وهو مؤمتر القبعة السوداء  Black Hatللقراصنة
املنعقد يف الواليات املتحدة سنو ًّيا .أثبت رادكليف أن اهلجوم
عىل جمس مســتوى الســكر يف الدم  CGSكان سهال للغاية يف
حني تطلب اهلجوم عىل املضخة معرفة الرقم التسلسيل هلا وهو
رقم ال يمكن إجياده عن بعد باستخدام هجامت شبكية .وهذا
اقتىض من رادكليــف (أو أي مهاجم) وجوده بقرب املضخة
وهو أمر صعب لكن غري مســتحيل عىل املهاجم .وقد متكن
رادكليف من القيام هبجوم انتحال وحتايل  Spoofingعىل جهاز
الـ  CGSوتغيري البيانات عن مستوى السكر يف الدم .اهلجوم
التايل كان عىل املضخة نفسها حيث قام بتغيري مقاييس الضبط
 Configuration Settingsيف اجلهاز بحيث تعطي كمية أكرب من
األنســولني لكل وحدة نشويات وهو ما قد يؤدي إىل اإلغامء
أو حتى الوفاة .وكانت املضخة التي جرهبا رادكليف من النوع
الذي تدخل فيه البيانات يدو ًّيا من قبل مســتخدميها .وحيث
إن التوجــه كان نحو أمتتة عمل املضخة اعتام ًدا عىل بيانات الـ
 ،CGSتوقع رادكليف زيادة اخلطورة عىل اجلهاز لفقدان عنرص
التحكم البرشي يف العملية [. ]9
ويف وقــت الحق قــام األملاين ناكمــوب Knackmuß

[ ]19بإجراء جتارب هجوم عىل وحدة ضخ أنسولني .الحظ
ناكموب سهولة القيام هبذا العمل من خالل استخدام شبكات
الوايفاي غري املحمية واملوجودة يف أغلب املستشــفيات .قام
الباحث بعمل عدة أنواع من هجامت القرصنة تشمل التشمم
 ،Sniffingاملسح  ،Scanningواالخرتاق الغاشم Brute Force
 .Attackكام اكتشــف الثغرات الواضحة يف خادم الويب مثل
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عدم التحقق بعد حماوالت الدخول باستخدام بيانات كاذبة.
عمليا سهولة اخرتاق
كســابقيه فو و رادكليف أثبت ناكموب ًّ
األجهزة املوصولة أو املزروعــة وعدم وجود أي آلية يف هذه
األجهــزة للدفاع ضــد القرصنة والتجســس .ومن املفيد يف
بحث ناكومب تنبيهه إلمكانية القرصنة يف العيادات الصحية
واملستشــفيات املزودة بخدمة واي فاي جمانية تتيح للقرصان
الدخول وبسهولة عىل الشــبكة وحتليل البيانات الواردة فيها
ومن ثــم حتديد األجهزة الضحيــة ومهامجتها .ودعا يف بحثه
لسد هذه الثغرة بتوعية املراكز الطبية خلطرها وحثها عىل إجياد
وسائل أكثر أمانا ضد القرصنة والتنصت عىل شبكات الواي
فاي املستخدمة داخلها.

طبعا مل جيرب الباحثون أعاله إخرتاقاهتم عىل جسد برشي
ً
بل استخدموا مواد مشاهبة ألنسجة اجلسد التي يزرع فيها جهاز
الـ  .IMDاستخدم فو [ ]4مث ً
ال حلوم احليوانات يف جتاربه .لذلك
قام جليسون[ ]20باستخدام جهاز حماكي لإلنسان (مانيكان
 ) Mannequinيستخدمه املمرضون وغريهم من طالب الطب
والتمريض يف التدريب عىل قياس املؤرشات احليوية وتغريها
بســبب املرض أو اإلصابات اخلطرية (انظر الشــكل  .)5مل
هيدف جليسون بذلك إىل استبدال مادة التجريب بقدر ما أراد
التنبيه إىل خطورة اهلجامت عىل أجهزة التدريب مثل الـ iStan
يف إفشــال تدريب املمرضني وغريهم وما يسببه ذلك من آثار
مســتقبلية مثل ختريج ممرضني وفنيني غري مؤهلني ،أو انعدام
الثقــة هبذا النوع من األجهزة الرضورية واملكلفة ( ) 3للتعليم.
وقام جليســون وبمعاونة فريق من طالب علوم احلاسب يف
جامعة أالباما اجلنوبية  ،South Alabamaوباستخدام أدوات
بســيطة متوافرة ألمثاهلم ،بمهامجة جهاز  iStanهبدف حتديد
املنافد أو الثغرات وبنا ًء عليه قام الطالب بمامرســة ما تعلموه
من طرق اهلجوم التقليدية (مثــل هجامت منع اخلدمة ،DoS
واالخرتاق الغاشــم  )Brute Force Attackما أدى إىل تعطل
اجلهاز أحيانا أو قيام اجلهاز بعمله ولكن بشكل خاطئ أحيا ًنا
أخرى .ومتت االخرتاقات واهلجامت التالية من مسافة قريبة من
اجلهاز ما يؤكد الفكرة أن املسافة عامل مهم جدًّ ا يف حتديد نجاح
اهلجوم من عدمه .ورغم أن [ ]20مل يدّ ع أن جتارب طالبه تثبت
التأثري القاتل عىل جسد برشي حقيقي جراء هجوم برجمي عن
( )٣تكلفة هذا النوع من األجهزة تتجاوز املئة ألف دوالر [. ]21
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بعد ،إال أننا ال يمكننا إلغاء مثل هذا االحتامل من أن يستنتج.

الشكل ( :)5جهاز حماكاة اإلنسان آي ستان  iStanوتوابعه
من  ]21[ CAE Healthcareو [.]22

ورغم اإلمكانية النظرية لالعتداء عىل مرىض يستخدمون
أجهزة طبية مزروعة  ، IMDsفإن عدد احلاالت املســجلة هلذا
جــدا [ ]3و [ .]9والواقع أن أغلب
النوع من اهلجامت قليل ًّ
الشكاوي املوجهة للمجلس األمريكي للغذاء والدواء FDA
ألجهزة طبية مزروعة ال تشــمل مثل هــذا النوع من املخاطر
[ .]23ويف هناية املطاف ما هي األسباب التي قد تدعو أحدهم
لالعتداء عىل مريض حيمل يف جســده ناظــا لنبض القلب؟
باستثناء الشخصيات العامة واهلامة من سياسيني( )4وغريهم ،
فإنه عىل األغلب ال توجد أسباب منطقية لالعتداء عىل املواطن
العادي [ .]24لكن التهديــد باالعتداء هبدف ابتزاز املرىض
ممكن جدًّ ا يف ظل وجود دالئل ملامرســات شــبيهة تستخدم
برجميات الفديــة  ، Ransomwareوهي برامج قرصنة يطلب
املعتدي فيها من الضحية دفع مبالغ مالية لقاء جتنب هجوم عىل
مؤخرا
جهازه أو أجهزته املحوسبة .وبرجميات الفدية يف ازدياد
ً
ما دعا بعض املختصني والقانونيني للتحذير من أن أكرب خطر
سيواجهه مستخدمو تكنولوجيا املعلومات يف سنة  2016هو
برجميات الفدية ،والتي ترتاوح املبالغ املطلوبة من خالهلا ما بني
 200و  10000دوالر [ ]25و [.]26
وإذا اســتثنينا حماوالت القرصنة واالبتزاز فإن أمن مثل
هذه األجهزة املحوسبة ال يزال يعترب حمل شك يف ظل ضعف
اإلجراءات املتبعة (من قبــل هيئة الـ  FDAمثال) يف ترخيص
مثل هذه األجهزة ما يضعف الوازع لدى املنتجني الستخدام
إجراءات فحص أكثر تشد ًدا وعدم الترسع يف دفع املنتجات إىل
السوق قبل فحصها بشكل سليم [ .]23وأوضح [ ]27دور

( )٤تداولت وسائل اإلعالم أن نائب الرئيس السابق ديك شيني قد
عطل التواصل الشبكي مع جهاز الناظم الذي يستخدمه شخصيا،
سنة .]12[ 2007

اهليئات املنظمة مثل الـ  FDAالســلبي يف زيادة هذه املخاطر.
فالـ  FDAوحتت ضغوط من املستشفيات واملستخدمني حتاول
ترخيص أكرب عــدد من هذه األجهــزة دون الفحص الكايف
والطويــل والذي جتريه عادة عىل األدوية اجلديدة .ومما زاد يف
تعقيد املشكلة هو تغايض املستشــفيات عن تسجيل حاالت
اخلطأ يف هــذه األجهزة خوفا من املالحقة القانونية [ ]27من
قبل املرىض أو ذوهيم.

 ٣ـ احللول الفنية واإلجرائية ملنع قرصنة األجهزة الطبية
املزروعة أو التخفيف من آثارها
قبل رسد احللــول الفنيــة واإلجرائيــة (اإلدارية) من

األبحــاث املغطاة يف دراســتنا هذه ،جيــب أن تذكر أن أمن

نوعا من التضحيات .Tradeoffs
املعلومات دائام يســتوجب ً
فزيــادة األمان عادة تعني قلة الفعاليــة والكفاءة .إهنا معادلة
صعبة لكن يمكن حتقيقها بنا ًء عىل معرفة تامة بمدى التضحيات

التي يمكن تقديمها وقبوهلا من قبل املستخدم واألطراف املهم
األخرى من الترشيعني واملصنعــن .ويزداد األمر صعوبة يف

حالة تأمني األجهزة الطبية املحوســبة .فالتضحيات هنا عىل
األغلب قليلة أو شبه معدومة .اخلطر عىل صحة وحياة املريض

أمر ال يمكن مقايضته بأي فائدة أخرى .كام أن طريقة العيش
احلــر التي وفرهتا مثل هذه األجهــزة ال يمكن أن يتخىل عنها
املســتخدم طواعية .لذا كان ال بد من االستمرار بالبحث عن
(فنيا وإدار ًّيا) لضامن اجلودة العالية جدًّ ا
حلول جديدة وخالقة ًّ

واملثالية مع أمان عال وسعر معقول للجهاز وخدماته.

ومــن أوائل الباحثني يف املجال كام أســلفنا من قبل هو

فو [ .]4يف عمله املميز ســنة  2008حاول فو  Fuإجياد حلول

للمشاكل التي تسبب هبا من خالل قرصنته جلهاز نابض قلب

جتاري شــائع االســتعامل .وقد نبه يف بحثه إىل رضورة إجياد
حلول جديدة وخمتلفة عن الوســائل التقليدية املستخدمة يف

نفعا كون اجلهاز يعمل يف بيئة
أمن الشبكات ألهنا قد ال جتدي ً
حيوية (جسد اإلنسان) ما يصعب تطبيق الوسائل التقليدية.
فمث ً
ال طريقة تكوين مفاتيح لعملية التشــفري ال جتدي نفعا يف
حاالت الطــوارئ .ونفس اليشء يقال عن طريقة حجب أي

قرصنة األجهزة الطبية امللصقة املزروعة باملرىض

إشارات حتكم أبعد من بضعة سنتيمرتات كوسيلة للحاميةهو

سيف ذو حدين .فمنع قبول اإلشارات كتأمني ضد القرصنة
أيضا ملنع دخول اإلشارات الرضورية ً
يؤدي ً
أيضا (يف حاالت
الطــوارئ مثال) حني حيتاج اجلهاز لتوجيهات اســتثنائية من
الطبيب املرشف .أوىل فو جل عنايته حلل مشكلة نضوب طاقة
البطارية بسبب هجامت إنكار اخلدمة .كام اهتم أيضا بإرشاك
املســتخدم يف عملية حماربة القرصنة من خالل إجياد آلية تنبيه
ريا ،حاول فو منع أو تثبيط حماوالت اهلجوم.
يف اجلهــاز .وأخ ً
متكــن فو من حتقيق أهدافه الثالثة من دون أي تأثري عىل طاقة
البطاريــة ،وصنف مجيع احللول عىل أهنــا صفرية الطاقة (ال
تستهلك أي طاقة من البطارية)  Zero-power defensesوذلك
من خالل «حصد»  Harvestingالطاقة الناجتة عن إشــارات
الراديو  RFاملستعملة يف التواصل بني أجزاء النابض واملربمج
وغريه لتحقيق ماييل:
 ١ـ لتنبيه املســتخدم (بالصوت) بوجود حدث له عالقة بأمن
اجلهاز (مثل هجوم قرصنة)
 ٢ـ التحقق من هوية املتداخل مع اجلهاز  Authenticationمن
خالل عملية تقييم مفاتيح التشفري املتبادلة

 ٣ـ تبادل املفاتيح (يف عملية التشفري)  Key Exchangeوالتي
يستشعرها املستخدم عىل شــكل إهتزازات Vibrations
يقوم هبا اجلهاز.

وأمــا رادكليف [ ]9و أومــر  ]28[ Omerوغريمها من
أتباع مبدأ الربامج املجانية مفتوحة املصدر فقد شــجعوا مبدأ
«القرصنة اإلجيابية» التي هتدف لكشف مصدر الربامج املحمية
بقوانــن محاية امللكية الفكرية للتعديل عىل أي خطأ أو قصور
يف تلك الربامج املستخدمة يف هذه األجهزة .وقد أوضح أومر
األسباب التي جتعل مثل هذه الربامج األجهزة املستخدمة هلا
أكثر أمانا لألجهزة.

واقرتح البعض التحكم اآليل التام يف عمليات األجهزة
وتوظيف برجميات يمكن تعديلها بآخر التحديثات كام حيصل
يف نظــام ويندوز مث ً
ال .وهذا االقرتاح واجه ً
رفضا من البعض
ممن يملكون أجهزة طبية ترسل وال تستقبل ()Unidirectional
ما يســتوجب تدخ ً
جراحيا لتغيريها وهو غري حمبذ بالطبع.
ال
ًّ
والبعض اآلخر اقرتح تصميم مثل هذه األجهزة مثل الصندوق
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األسود يف الطائرات لكي ال يمكن التأثري عليه بتاتا  ،و يف حالة
االخرتاق يمكن فتح اجلهاز ومعرفة اجلاين من خالل البيانات
املخزنة فيــه والتي جيب أن يكون جز ًءا منها ما يشــبه األدلة
اجلنائية [. ]26

واقرتح زو [ ]29استخدام جهاز خارجي يعمل عىل التثبت
من هوية املتخاطبني مع اجلهاز هبــدف منع القراصنة من ذلك
التخاطب وبالتايل منع أي ختريــب للجهاز أو أي من وظائفه.
وأســمى ذلك اجلهاز حارس جهاز الـ .)IMDGuard( IMD
لكــن البعض اعرتض عىل الفكرة بدعوى أن اجلهاز ثقيل وغري
عميل ودعوا لتبني فكرة مشاهبة تستبدل اجلهاز بالربجميات.

ودرس روشانان  ]30[ Rushananكل االبحاث يف جمال
تأمني األجهزة الطبية ضد القرصنة ،وصنف أنواع املخاطر من
اهلجامت (وكذلك احللول) إىل ثالث اصناف بنا ًء عىل الثالث
أجزاء املوجودة يف نظم أجهزة الـ :IMDs

 ١ـ هجــات عىل الواجهة احليوية (Telemetry Interfaceأي
الشبكة الالسلكية ) مثل تلك التي قام هبا فو و راغوناثان،
 ٢ـ هجامت عىل (واجهة) املجسات التي تقوم بحساب وتدوين
املقاييس احليوية املستخدمة يف حتديد طريقة العالج ،و
 ٣ـ هجامت عىل برجميات اجلهاز التي حتدد كيفية عمله والتي
تستطيع تغيري هذه الكيفية سلبيا.

ومتثل الدراســات عىل اهلجامت من النوع األول أغلبية
األبحاث يف املجال كام الحظ روشــانان .وقد صنف احللول
للهجامت من النوع األول إىل أربعة أنواع:
أ ـ حلول تســتفيد من املقاييس احليوية  Biometricsلتكوين
املفاتيح املستخدمة يف التشفري.
ب ـ حلول تعتمد عىل املسافة بني املرسل وجهاز الـ  IMDكنوع
من بروتوكوالت التحقق من اهلوية.

ج ـ حلول تعتمد عىل بيانــات خارجية تقوم بإدارة عمليات
التشفري وحتدد طبيعة الـ .Authentication
د ـ وحلول تعتمد عىل جهاز خارجي «يلبس» من قبل املريض
ليعمل كحاجز ووســيط بني الـــ  IMDو املتصلني به ما
حيقق اخلصوصية واحلامية معا مثل اجلهاز املقرتح من قبل
زو []29املرشوح أعاله .ويعاب عىل الفكرة املســتوى
املنخفض من القبول من جهة املرىض.

50

املجلة العربية الدولية للمعلوماتية ،املجلد اخلامس ،العدد التاسع٢٠١٧ ،م

أما يف ما خيص اهلجامت من النوع الثاين و الثالث ،فقد الحظ
روشــانان قلة عدد األبحاث التي تعالج املشاكل الناجتة عن سوء
تصميم واختبار الربجميات يف األجهزة ،وعددها القليل جدًّ ا يف ما
خيص اهلجامت عىل املجسات املنشأة للبيانات يف هذه النظم .وكال
النوعني خارج عن نطاق بحثنا .لكن من املهم التنبيه عىل توصيات
روشانان بالتعمق يف دراسة اســتخدام البيانات احليوية كوسيلة
متأملة يف تكوين مفاتيح التشفري بشكل تفاعيل ومتغري [.]30
واستخدم زهانغ [ ]31شبكة النظام الصحي الشخيص
 PHSكوســيلة ملراقبة أي تغريات «شــاذة» أو غــر طبيعية
عىل األجهزة الطبيــة املزروعة والتحكــم يف عملها بنا ًء عىل
املعلومات املســتقاة من هذه املراقبة (مثــل تغري مفاجيء يف
حجم جرعة الدواء دون ســبب منطقي) .وأطلق زهانج عىل
جهازه اسم  MedMonوهو يعمل بنفس طريقة برجميات مراقبة
الشبكة التقليدية املستخدمة من قبل فنيي الشبكات الكتشاف
اخلروقات هبدف منعها وتقليل تأثريها.

ويف ما خيص أمن املرىض يف املستشفيات واملراكز الطبية
أوىص ناكموب [ ]19بتأمني الشبكات الالسلكية داخل هذه
املباين ملنع القرصنة والتطفل .فيام أوىص جليسون [ ]20بحامية
أجهزة حماكاة اإلنسان  iStanألمهيتها يف تدريب الطواقم الطبية
والختبارات االخرتاق عىل األجهزة الطبية املزروعة.

والتوجه العام يف ما سبق هو نحومنع القرصنة أو تقليل
معاكسا يشجع القرصنة ملعرفة نص
توجها
تأثريها .لكن هناك
ً
ً
الربامج املســتخدمة (من خالل اهلندســة العكسية) ليتمكن
ذوي اخلربة (وهم كثر) من عمل التعديالت الالزمة عىل هذه
الربجميات لزيادة فعاليتها ومستوى األمان فيها .يتبع هذا التوجه
الكثري من النــاس أغلبهم من املؤمنــن بالربجميات املفتوحة
املصدر  .Open Source Softwareساندلر  ]6[ Sandlerمث ً
ال
أثبت أن الربجميات املفتوحة أكثر أما ًنا من تلك التجارية (املغلقة
املصدر) .سمى أومر  ]28[ Omerهذه املجموعات بقراصنة
الصحة  Health Hackersوأوضح جمموعة من املشــاريع عىل
راســها البنكرياس الصناعي املخصــص لألطفال املصابني
بالســكري .ويبني املنتمون هلذا الفكر رأهيم عىل أن الربامج
املفتوحة متاحة للجميع وبالتايل يمكن التعديل عليها أو عمل
تطبيقــات جديدة (أو تعديل عىل تطبيقــات قائمة) خمصصة
ملستخدم معني حسب مستوى معرفته و حاجاته.

وجرت العادة أن تقوم هيئــة الغذاء والدواء األمريكية
 FDAبفحص مطول ومضن ألي أدوية قبل ترخيصها والسامح
ببيعها .وعادة ما تقوم اهليئة بعمل ما يســمى قائمة تعليامت ما
قبل السوق  Pre-market guidelinesلتوجيه مصنعي املنتجات
الدوائية والغذائية بتصنيع منتجاهتم لتجتاز تلك املجموعة من
الفحوصات املضنية يف أقل وقت وقبل السامح ألي منتج صحي
أو طبي بالظهور يف السوق .بعد ظهور املنتج يف السوق وبعد
ميض فرتة كافية تسمح للمستخدمني هلذه املنتجات من تدوين
مالحظاهتم وشكاوهيم (إن وجدت) ،تقوم الـ  FDAبإصدار
ما يسمى بتعلميات ما بعد السوق  .]27[ Post marketولكن
هذا التشــدد واالهتامم من قبل الـ  FDAال يمكن تلمسه يف ما
خيص باألجهزة الطبية املحوســبة .أســباب ذلك كثرية ومن
أمهها عدم وجود مقاييس معيارية للجزء احلاسويب من اجلهاز
املطلوب ترخيصــه والذي عادة ترتك مهمة فحصه لـ «خرباء
ومهنديس احلاسب» [ ،]23فيام تكتفي الـ  FDAبوضع األطر
العامة والنصائح [ .]3وهذا ال يعني إمهال الـ  FDAلدورها يف
محاية املستهلك ،لكن نقص الكادر املتخصص و الضغوطات
التي متارسها املستشــفيات ومصانع األجهزة الطبية وطلبات
املســتهلكني املتزايدة دفعت الـ  FDAللناي بنفســها عن دور
املحقق يف هذا الشــأن واكتفت بنــر التحذيرات الطبية كلام
أكتشف ما يسوغ مثل هذه التحذيرات .فمثال قامت الـ FDA
بنــر حتذير من إمكانيــة قرصنة مضخات األنســولني بعد
ظهور ذلك يف األبحاث وإهتامم اإلعالم (الصحف وقنوات
التلفزيــون) هبذه القضية [ .]32أمهية املوضوع ومســؤوليته
تشــمل أيضا مهنديس األجهزة الطبيــة احليوية Biomedical
 .Engineersاقــرح وود ( ]33[ Woodكونــه جييــد الربجمة
ً
وســيطا للتقريب
هنجا
ويف نفــس الوقت هو مهندس طبي) ً
بني وجهتي نظر املهندســن و مربجمي احلاسب للوصول إىل
حلول طبية أكثر أما ًنا مما هي عليه اآلن تشمل تقليل استخدام
الربجميات قدر اإلمكان واستخدام وسائل أخرى (مثل املقاييس
احليوية) للتثبت من هوية مستخدم اجلهاز ،ومقرتحات أخرى
تركز عىل أمهية إرشاك املهندسني الطبيني ملا لتدريبهم املتشدد
فيام خيص أمن املريض من دور مأمول يف زيادة مستوى األمان
يف األجهزة الطبية املحوسبة.
واحللول القانونية واإلجرائية جيب أال ينتظرها املجتمع
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من هيئــة حكومية قد حتكم عملهــا بريوقراطية تؤدي لعدم
حتقيق األهداف املرجوة ،أو ضغوط لوبيات رشكات األدوية
واملستشــفيات .كام ال يمكن انتظار احللول الفنية عىل أساس
أهنا «احلل» النهائي .فرأي املستهلك مهم جدًّ ا وجيب أن يوجه
مثل هذه الترشيعات والقوانني واإلجراءات .يف دراسة قامت
هبا كلية الطب يف جامعة واشــنطن عن وســائل محاية أجهزة
 ICDاملزروعة ،طلب مــن جمموعة من املرىض اختيار واحدة
من جمموعة وســائل حلامية أجهزهتم .كان اجلواب الشائع أنه
مهــا كانت الطريقة املتبعة فيجب أن تتوافر عىل جمموعة مزايا
أمههــا أن الطريقة جيب أن تنبه املريض ألي خطر تتعرض له،
لكن يف نفس الوقت أال تتطلب التدخل منهم بشكل حيتاجون
فيه ملهــارات فنية غري متوافرة لدهيم (يعني ســهولة التحكم
والتدخل من قبلهم) وال أن يضطروا لكشــف خصوصيتهم
يف املقابل [.]13
وأما أي طريقة فنية يفضل املرىض ،فقد أشارت الدراسة
إىل أن الغالبية منهم يفضلون الطرق التقليدية مثل الكلمة الرسية
للتحكم يف اجلهاز ومحايته من االخرتاق .لكن املشكلة كانت يف
كيفية تدخل الطبيب يف حالة غياب املريض عن الوعي وعدم
معرفة الطبيب لكلمة الرس هذه .حلل املشــكلة اقرتح البعض
طباعة كلمة الرس عىل شكل وشم عىل جسد املريض بشكل ال
يظهر إال للطبيب (بكشفها باألشعة حتت احلمراء مث ً
ال) .إال أن
أغلب املرىض رفضوا فكرة الوشم وفضلوا عليها فكرة أخرى
وهي فكرة األسورة  Braceletالتي حتوي كلمة الرس .املشكلة
طبعا كانت يف إمكانية ضياع مثل هذه اإلسورة[ . ]13وختلص
ً
الدراسة إىل أن احللول جيب أن تكون مقبولة من قبل املستخدم
وإىل رضورة وجود مقاييس معيارية تستخدمها اجلهات املرشعة
واملرخصة  ،وتلتزم هبا اجلهات املصنعة هلذه األجهزة.

اخلامتة
نوقش يف هذا البحث موضوع إمكانية قرصنة األجهزة
الطبية املزروعــة (منظامت رضبات القلب املحوســبة ICD
حتديدً ا) أو امللصقة باجلســد البرشي (نظام ضخ األنســولني
املحوســب حتديدا) واحللول الفنية املناســبة ملنــع مثل هذه
القرصنــة أو التخفيف من آثارها .وهتــدف األجهزة مدار
البحث للعمل عىل عالج أمراض مزمنة (عدم انتظام رضبات
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حاليا تطبيقات
القلب ومرض السكري) بشكل آيل ،وتستخدم ًّ
حاســوبية خاصة تنظم عملها وتبث بيانات قيمة للمرشفني
من أطباء وغريهم للمساعدة يف إستمرار عملها بشكل سليم.
واالنتشار الرسيع هلذه األجهزة دون ضوابط قانونية وعلمية
كافية ،باإلضافة لعوامل أخرى تســبب يف الكثري من حاالت
فشل هلذه األجهزة نتج عنه إصابات جسدية أو حتى الوفاة يف
بعض احلاالت.

ورغم ندرة التقارير عن وجود حاالت قرصنة ملثل هذه
األجهزة وما قد ينتج عنها من تأثريات ،إال أن االحتامل النظري
حلصــول هذا النوع من اهلجامت ممكن جدًّ ا .فمن املعروف أن
أسباب القرصنة الرئيسة تشمل الكسب غري املرشوع من خالل
اإلبتزاز (عادة بواســطة برجميات الفدية  ،)Ransomwareأو
للحصول عىل متعة الشــعور باالنتصار والتغلب عىل آليات
األمن يف هذه األجهزة .وكال الســببني مسوغ جيد ملحاوالت
القرصنة (.)5
ومن املهم تذكر أن احللول الفنية لوحدها ال تكفي دون
أن تتوافر هلا القاعدة الترشيعية املناسبة لضامن حتققها ،وحصول
القبول من قبل املستخدمني دون تغيري يف كفاءة هذه األجهزة
أو سهولة اســتخدامها .ومن املشاكل الرئيسة التي أوضحها
البحــث عدم توافر معايــر قياســية  Standardsيف ما خيص
الفحص والرتخيص مــن قبل اهليئات احلكومية املختصة ،أو
حتى ما خيص البحث والتدريس يف املجال .حيث املؤلف عىل
إجياد مثل هذه املعايري كام حيث عىل إرشاك املرىض واألطباء يف
كل مراحل تصميم وإستخدام مثل هذه األجهزة.

تلخيصــا للمراجعات األدبية
والبحث يف معظمه كان
ً
(الدراسات السابقة) يف جمال قرصنة األجهزة الطبية امللصقة
بجســد املريــض أو املزروعة داخلــه  .WIMDsوهو بحث
نظري (رغم تطرقه للطرق الفنية التي اســتخدمها أو اقرتحها
الباحثون) ،يرمــي إىل التنبيه خلطورة وأمهية موضوع البحث
والدراسة فيه وال هيدف (عىل األقل يف الوقت احلايل) لتقديم
حلول جديدة متنع قرصنة األجهزة الطبية أو ختفف من آثارها.
خصوصا)
كام هيدف إىل تشــجيع البحث (والباحــث العريب
ً
( )٥هـذا طبعـا بعـد اسـتبعاد حـاالت قرصنـة خاصـة مثل تلـك التي
هتدف الغتيال شـخصية عامة أو االنتقام من شـخص ما بتخريب
جهـازه الطبي املـزروع أو امللصق.
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