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 הקדמה 

 
ועדכוני , אך אבטחתם, האחרונות מכשירים רפואיים הפכו מלוטשים וחכמים הרבה יותר מאי פעם בשנים

היקף של ב, מומחי אבטחה גילו כי קיימת מערכת אינסולין, לדוגמא. ההגנה עבורם משתרכים מאחור

הנמצאת בשימוש על ידי מאות  -( רמת הסוכר בדם)ית בשילוב עם צג גלוקוז משאבת אינסולין אלחוט

מדריך , לאחר שימוש בחומרה נגישה. ופגיעה להתקפות אלחוטיות -ב "אלפי חולי סוכרת בארה

 מינון אינסולין וקריאות גלוקוז: מדענים אספו מידע על המערכת כגון, משתמש ומידע זמין לציבורה

של נמדד על מנת לעקוב אחר מצבו ( סוכר בדם)שמקבלים חולי סוכרת והגלוקוז  אינסולין הוא החומר)

של המכשיר ( PINקוד )גילו החוקרים את צופן ההזדהות , חקר קצר על מדריך המשתמשמלאחר (. החולה

 הם הראו כי הם יכולים לשלוט באופן אלחוטי על, מול הרשת האלחוטית ובאמצעות חדירה למערכת

 .במערכת סוליןהמינון של האינ

 

אבל התמודדות עם אותו , אמנם אבטחה אלחוטית נפוצה מאוד בקרב נתבים טלפונים או סלולאריים בבית

לא כל פתרונות האבטחה שאנו מכירים היום יוכלו  .נושא עבור מכשיר רפואי הוא משחק אחר לגמרי

ום שבו המוחות החדשניים זה המקו. אוטומטית עבור מכשירים רפואיים( customization) התאמה לעבור

 .שלנו נכנסים לתמונה

 

. כך הם נצמדים לחולה ובקלות ניתן לשאת אותם יום יום, מכשירים רפואיים נעשים קטנים וקלים יותר

 .בתוספת של כוח סוללה והקטנת גודלה, תכונות עתידיות נוספות ישימו זן נוסף של מכשירים על המדף

 .אבטחת מידע :אבל אותנו מעניין רק דבר אחד. 'עמידות וכו, אחזקה, תעלו: גוןהרבה סוגיות כ ישנן עדיין

 

כשבצד השני של הרחוב יושבת דמות , יוכל לשבת בבית קפה 21-האם ישנה אפשרות שהאקר במאה ה

ואיך נבדיל בין הטובים ? שכירים של המחרההאם האקרים זדוניים יהפכו להיות הרוצחים ? כמטרה

זו חידה שהתשובה עליה ? את עמידות המערכת לבין אלו שמנסים להפיל אותהבין אלו שבודקים ? לרעים

 .תגיע כנראה בקרוב

 

 

, בעוד המפתחים ,(בין אם הגנה או התקפה)נהיים הלוחמים בשטח , ההאקרים, נכנסים לעידן שבו אנו

לתי נפרד לק בההופך להיות יותר ויותר ח, נהיים היוצרים של המכניזם ,אנשי האינטגרציה והאוטומציה
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, בין אם זה הסמארטפון שאיתנו כל הזמן ומחזיק לוג של המיקום המדויק שלנו - מחיי היום יום שלנו

ואחראי , בעתיד קוצב לב אלקטרוני המשדר ברשת אישיתאם זה הפעולות וכל הפרטים האישיים שלנו או 

 !(.  ןאמ -רק בריאות , חס וחלילה)של אחד הקרובים אלינו הלב על סדירות פעימות 

 

דרך אחת תהיה . לתיקוני אבטחה, ברמת הקונספט, חוקרים הציעו אפשרות לשתי התפתחויות אפשריות

מדובר בשיטת הצפנה  - Rolling Codes"" :שמעתם עליהם הנקראים סביר להניח כילהשתמש בקודים ש

ימוש ההקבלה המקובלת לש .(PRNG: או בקיצור) Pseudo Random Number Generator-ב עזרתהנ

בעלי רכיבים שיטת הקוד היא בעזרת שני . באלגוריתם הזה היא לשלט של רכב או חנייה פרטית

משנה  Transmitter-לית כך שההאלגוריתם פועל בצורה רנדומ. Receiver-וה Transmitter-ה ,תפקידים

מדענים כך . מצפה לקומבינציה מוסכמת לאחר ההחלפה Receiver-וה, את קוד הפתיחה לאחר כל שימוש

קונספטואלי " :הגדרהתחת ה למובן שהככ .קשה יותר( אותו מכשור רפואישל )סבורים שיהיה לפורץ 

 .המוכר לנו כיום PRNGולדעת רבים האלגוריתם יהיה חזק הרבה יותר מאותו , "בלבד

 

היא להשתמש בטכנולוגיה הנקראת , הם סבורים, דרך נוספת להפוך את מערכת התקשורת למאובטחת

Body-coupled Communication  זה שומר דבר . גלי תקשורת אלחוטיים כמוליךהמשתמשת בעור האנושי

( השתלטות על המכשירו) הרשת יורדת הסבירות של יירוטעל ידי כך ו, את טווח הזיהוי מאוד קרוב לגוף

 .זו רק התחלה אך .בצורה משמעותית

 

Body-coupled Communication וטכנולוגיות אחרות 

 

( במקרה שלנו רפואי)ברכיב אלקטרוני קטן  עושה שימוש Body-coupled Communicatgion-ת הלוגיטכנו

אותות אלו מפוענחים . ומשדר אות לאורך כל שטח גופו של המשתמש המטופל עורנמצא במגע עם ר שא

 .אך בטווח קרוב מאוד, י מחזיק הרכיב"וניתנים לשליטה ע "Touch Panel"-ה י"ע

 

מצא בקרבת הגוף יש לו השפעה על השדה האלקטרוני של גוף האדם בצורה כזו שהוא כאשר הרכיב נ

בעזרת תכונות אלו טכנולוגיה זו קיבלה קטגוריה משל עצמה שנקראת . Data Transmitter-יכול לשמש כ

Near Field Communication ( או בקיצורNFC ) אוPersonal Area Net ( או בקיצורPAN). 

 .מבחינת אבטחת מידע, העולם מנסים להיות הראשונים לפריצת דרך בטכנולוגיה הזו חוקרים רבים מכל

-כבר מודעים לרעש סביב בעיות האבטחה של ציוד טכנולוגי( FDA)נהל המזון והתרופות האמריקני מ
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אך הם סבורים שהאבטחה תדביק את הפער כאשר תחל ההרגשה של חוסר בטחון בהוצאת , רפואי

 .הרפואיהמכשירים אל השוק 

 

 נוספת קבוצה, לפני כמה שנים. פריצת משאבת האינסולין אינה הפעם הראשונה בה מכשיר רפואי נפרץ

יצרנית , נעשו על ידי מדטרוניקר שא, (שוקר חשמלי ללב)של חוקרי אבטחה פרצו קוצב לב ודיפיברולטור 

בפתאומיות ואף לתכנת חוקרים הראו שהם יכולים לכבות את המכשירים ה. המתמחה בציוד להשתלות לב

 .מחדש את המערכת כך שתפעיל שוקים קטלניים בלבד

 

היתרונות עולים על החסרונות שכן מכשירים רפואיים , למרות כל הסיכונים הכרוכים בטכנולוגיה החדישה

אלו בסופו של יום מצילים חיים או לחילופין מקנים לחולה את איכות החיים הרגילה אליה הוא היה רגיל 

קראתי ואני " -ביותר בעולם האינטרנט  יםהגדול יםהשקראחד מדובר בעצם באירוניה של . שחלהלפני 

רופאים ובתי חולים מנסים , כך גם חולים ,Nextולוחצים  Vואז מסמנים " מבין את הסיכונים הכרוכים

יימת של הגנה ק התאמהאו אולי סמכו על , אותה לדחוף לטכנולוגיה חדשה עוד לפני שחשבו על לאבטח

 (...מה שהסתבר כבר כלא כל כך נכון)עבור אותה טכנולוגיה 

 

שך שימוש מצאתי תגובות על הנושא ועל המ אך, בעיקרון לא נחשף שם היצרן של אותה משאבת אינסולין

ימשיכו לסמוך על תאגידי הענק שעם הזמן יפתחו הגנות  ברור כי חולים אך, הדעות חלוקות. במשאבה

 . וככל שימשיכו לפתח הגנות כך ימצאו יותר ויותר פריצות, (כך לפחות הובטח לחולים)

 

עובד על מכשיר , למשל, "לבלב מלאכותי"פרויקט . הדור הבא של משאבות האינסולין נראה חד למדי

 Run"-המבוסס על שינויי רמות גלוקוז ב, ולין של המשתמששיתאים את עצמו באופן אוטומטי למינון האינס

Time" .אבטחה היא משהו שהיצרנים שלה ירצו לשים לב אליו, כאשר המכשיר אכן יגיע לשוק. 

 

יש בתי חולים , 2010מסוף שנת , בארץ. דוגמא נוספת לכך אפשר לראות בבית חולים שונים בארץ ובעולם

המכשיר נכנס כל כך חזק לנושא ) Appleשל  IPad-ומי במכשיר הי-שבהם הרופאים מבצעים שימוש יום

ובאפליקציות שונות  IPad-השימוש ב(. IPad-שכבר החלו לתפור לרופאים חלוקים עם כיס יעודי ל

ובתחילת השנה , 2010-כבר ב FDA-המותקנות עליו כעזרים לרופא במסגרת טיפול רפואי אושר על ידי ה

לשימוש אפשרי בכדי להציג ( Mobile MIMאפליקציה בשם )שונה אושרה האפליקציה הרא( 2011)

 .תמונות של תוצאות בדיקה שונות

 

 



 

Medical Hazardous Implants  
www.DigitalWhisper.co.il 

 5  3122 יולי, 22גליון 

 

 
 

אגף המחשוב של בית החולים פיתח אפליקציות יעודיות אשר מאפשרות לרופא לקבל בזמן אמת מידע על 

אות בדיקות פרטים אישיים של המטופל ונתוני תוצ, CTתצלומי , מידע כגון תצלומי רנטגן, חולה ספציפי

/ מוצמד מעין נתב אלחוטי שיודע להתחבר באופן חוטי סריאלי "( החכמה)"אל מיטת החולה . קודמות

. ברור ומסודר Webולאחד את נתוניהם תחת ממשק ', קוצבים וכו, מזרקים, אלחוטי למכשור כגון משאבות

כל המידע שהוא צריך על ולקבל את , IPad-עם ה Router-כל שהרופא צריך לעשות הוא להתחבר לאותו ה

 .המטופל ממקור אחד ובזמן אמת

 

אך סביר להניח כי קיימים מכשירים אשר ניתנים לשליטה , רמת האינטגרציה שונה בין כל מכשיר ומכשיר

כך שהרופא יוכל לתת פקודות לאותן משאבות או  מזרקים להפסיק את , Webולקינפוג על ידי אותו ממשק 

 . גביר את המינוןהזרמת החומר לחולה או לה

 

ולעקוף את  -מחובר אליה Router-במידה ותוקף בעל כוונות זדון מצליח להתחבר לאותה הרשת שה

( ניתן לעקיפה על ידי הזנת פרטי הזדהות דיפולטיבים/ שבמקרים רבים אפילו לא קיים )ממשק ההזדהות 

מפני , חיד כשלעצמוהנתון הזה מפ, הוא יקבל את רמת השליטה שניתנת לרופא על אותו מטופל

 .שמכאן ועד לפגיעה בטיפול התקין של הצוות הרפואי באותו מטופל הדרך קצרה מאוד

 

, או שדרך אותו הממשק אין אפשרות לשלוט בציוד הרפואי Webבמידה ולא ניתן לעקוף את אותו ממשק 

ות מניעת תוקף יוכל לתקוף את הרשת ברמת פרוטוקולי הניתוב בכדי לבצע על אותן מערכות מתקפ

ועל ידי כך למנוע מהמערכת המרכזית )ובכך לגרום למערכת להפסיק לשדר ( Denial Of Services)שירות 

ולגרום לצוות הרפואי לאבד מקרים דחופים שבהן החולה ( לקבל התראות על מצבו הבריאותי של החולה

 .זקוק לעזרה מיידית

 

כי מדובר בציוד רפואי שצריך לעבוד ללא בשל העובדה , אך במקרים רבים, קשה אולי להאמין לכך

על עמדות רגישות כגון  Anti-virusהטמעה של מערך הגנה כגון תוכנות , הפסקה וללא גורמים מעכבים

פעילים עשוי להיות כמעט  Firewallאו של מערכי הגנה כגון תוכנות ' שינועו וכו/ עמדות לעיבוד המידע 

ולא רק מהסיבה הלגיטימית כי שעמדות אלו נדרשות , לחלוטיןבלתי אפשרי ובמקרים שונים בלתי אפשרי 

-אלא מפני שבמקרים רבים לא ניתן לקחת את הסיכון כי תוכנת ה, לספק את המידע בזמן הקצר ביותר

Anti-virus  תפעל על פי מצב שלFalse Positive ותשבית נתחים קריטיים במערכת . 

 

אם בזדון ואם בשוגג , מוטלת בתוך רשת בית החוליםכאשר הם מוצמדים לתולעת רשת ש, נתונים אלו

והפעם לא יהיה מדובר בריקון חשבונות בנק או בגניבת . עלול לגרום לאסון בסדר גודל שלא ניתן לתאר

 .אדם-אלא בחיים של בני -פרטי משתמש
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 סיכום

 

פואיים מכשירים רכי מתחילים לראות  אנו, כמו שקראתם במאמר זה ואולי אף נתקלתם בכך בעצמכם

 ממש כמו השינויים הטכנולוגיים סביבנו, תקשורתיים יותר ומתוחכמים הרבה יותרונהיים הופכים סביבנו 

, שילוב טכנולוגיות חדישות בתחומים חשובים כגון הצלת חיי אדם זה דבר נפלא ומבורך. במגזרים השונים

ת החולים לספק שירותים ברמה על ידי שימוש בטכנולוגיות חכמות שונות יהיה ניתן לצוות הרפואי בבי

במקום שהאחות תעבור מיטה מיטה ולבדוק האם החולה מקבל את )גבוהה יותר ובאופן מהיר ויעיל יותר 

 (.המינון הנכון הכל מרוכז למערכת אחת שיודעת גם לפעול במקרים שבהם צריך להתערב

 

-אדם באופן יום-זרות להצלת חייובמקרים רבים בעולם הן עו, שימוש בטכנולוגיות חדשות הוא לא דבר רע

ניתן , היכן שיש שימוש והטמעה של טכנולוגיות מחשוב חדשות: אך כמו שההיסטוריה מלמדת אותנו, יומי

  .בעיות אבטחה חדשותיהיה למצוא גם 

 

ניצול פרצות אבטחה במערכות מידע שונות היה מאפשר לתוקף להשיג פרטי מידע על , אם עד עכשיו

במקרים כאלה יהיה , אז כאן, במקרי קיצון אף לגנוב כסף ולהשיג פרטי מידע רגישים או, משתמש מסויים

בפעם  -"מינוס"-ל" פלוס"-מספיק שתוקף ישנה בפרופיל החולה את סוג הדם שלו מ. מדובר בחיי אדם

 .דברים לא טובים עלולים להתרחש... הבאה שאותו חולה יקבל מנת דם

 

. ניתן יהיה לזרוע הרס רב בכל אותו המגזר, א יאובטחו כמו שצריךכי במידה והן ל, ולכן חשוב לזכור

הסיכון יהיה היא להבין מה , ים הקרובותהמטרה שלנו בשנ. בייחוד כאשר מדובר בציוד רפואי מציל חיים

 .לפני שהוא הופך לאיוםעוד , הבא

 
 


