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چکيده
هدف :سلامت الکترونیک بیماران را قادر میسازد تا اطلاعات پزشکی خود را به اشتراك بگذارند و اين موضوع خطر امنیت اطلاعات را در پی دارد.
هدف اين مطالعه بررسی و مقايسه الگوريتمها و روشهای حل مشکلات امنیت اطلاعات بیماران در زمان به اشتراكگذاری ،از جنبههای مختلفی مانند
لغو کاربر و قابلیت کنترل دسترسی و همچنین شناسايی نقاط قوت و ضعف اين الگوريتمها است.

منابع اطلاعات یا دادهها:

اين مطالعه مروری ،بر اساس جستجوی موضوعی از بانکهای اطلاعاتی  PubMed, Web of Scienceو Science

 Directبا کلیدواژههای مرتبط انجام شد.

روشهای انتخاب برای مطالعه:

جستجوی مقالات با کلمات کلیدی سیستمهای اطلاعات سلامت ،امنیت رايانهای ،دسترسی به اطلاعات،

رايانش ابری و شبکههای اجتماعی انجام شد .مقالات چاپشده در فاصله زمانی  9002 -9002انتخاب شدند 92 .مقاله برای حل مسئله لغو کاربر و 7
مقاله برای حل مسئله کنترل دسترسی انتخاب شد.

ترکيب مطالب و

نتایج :بهمنظور حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران ،روش رمزنگاری قبل از به اشتراكگذاری پیشنهادشده است .اين راهحل

نتيجهگيری :مسائل مربوط به امنیت اطلاعات سلامت باعث میشود بیماران نسبت به ارسال اطلاعات حساس سلامت خود و اشتراك آن با

ارائهدهندگان خدمات سلامت مردد باشند .در اين مقاله الگوريتمها و روشهای امنیت اطلاعات سلامت مقايسه شدند .اکثر راهحلهای لغو کاربر به
رمزنگاری مجدد نیاز دارند .همچنین راهحلهای کنترل دسترسی انعطافپذيری لازم ندارند .ازاينرو در آينده بايد روشهای بهتری ارائه شود.
کليدواژهها :سیستمهای اطلاعات سلامت ،امنیت رايانهای ،دسترسی به اطلاعات ،رايانش ابری ،شبکههای اجتماعی.
نوع مقاله :مروری
دریافت مقاله 8931/8/39 :اصلاح نهایی31/3/33 :

پذیرش مقاله31/81/8 :

ارجاع :محمدی مهین ،شیخ طاهری عباس ،کرمانی فرزانه .مقایسه الگوریتمهای بیمار محور برای امنیت اطلاعات سلامت در شبکههای اجتماعی سلامت و محیط ابر .مجله اطلاعرسانی پزشکی
نوین8931 .؛ (.93-81 .:5)3

مقدمه:
] communications technologyچهره ارائه مراقبتهای سلامت را از

سلامت بیماران از طرف آنها با اعضای گروه مراقبت از طريق فضای

سازمانی به شخصی تبديل کرده است [ .]0رويکردهای جديد بخصوص

مجازی (برنامههای تلفن همراه ،شبکههای اجتماعی و غیره) به اشتراك

فناوریهای نوين بیماران را قادر میسازد که بهطور فعال در سلامت خود

گذاشته میشوند که درنهايت در سرورهای مختلف ذخیره میشوند .اين
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فناوری اطلاعات و ارتباطات [ICT: Information and

مشارکت داشته باشند []9،2؛ بديهی است ،در اين شرايط اطلاعات
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مشکل لغو کاربر را دارد .برای حل اين مشکل روشهای مختلفی ارائه شده است .اين راهحلها از جنبههای مختلف کوتاه بودن زمان لغو ،بهروزرسانی
متن رمز شده ،آزاد بودن محیط ابر ،تناوب در بهروزرسانی کلید و لغو فوری متفاوت هستند .همچنین ،روشهايی برای کنترل دسترسی اطلاعات
توسط بیمار ارائه شد.

محمدي و همكاران

مقایسه الگوریتمهاي امنيت اطلاعات سلامت

اطلاعات میتوانند به پزشکان و مشاوران بهمنظور درك بهتر رفتار و علائم

مختلفی برای امنیت به اشتراكگذاری دادههای سلامت در شبکههای

بیمار و ارائه پشتیبانی و يا مشاوره کمک شايانی نمايند [ .]4در اين

اجتماعی و سیستمهای ابری طراحی شده است ،بااينحال ،هريک از اين

شرايط ،امنیت اطلاعات سلامت میتواند توسط اشخاص غیرمجاز به خطر

روشها دارای مزايا و محدوديتهايی است که قبل از پیادهسازی يا بهبود

بیفتد [ .]5برخی از سازمانها اطلاعات مربوط به بیماران را به خدمات

آنها بايد اين مزايا و محدوديتها را شناخت .هدف اصلی اين مقاله

ابری انتقال میدهند .ارائهدهندگان خدمات ابری نیز بهطور کامل

مقايسه الگوريتمها و روشهای ارائهشده جهت حفظ امنیت اطلاعات

قابلاعتماد نیستند زيرا امکان دارد دادهها و اطلاعات ذخیرهشده در محیط

بیماران در زمان به اشتراكگذاری اين اطلاعات در محیطهای شخص

ابر توسط حملات مختلف مورد تهديد قرار بگیرد [ .]5،5ازآنجاکه دادههای

ثالث مانند ابر و شبکههای اجتماعی است.

سلامت حساس و خصوصی هستند ،نیاز به محرمانه بودن و امنیت اين
دادهها کاملاً واضح و مشخص است [ .]7ازاينرو نگرانی اصلی در مورد

مواد و روشها:

امکان کنترل به اشتراكگذاری اطلاعات حساس توسط خود بیماران

اين مطالعه با دادههای کاربران در ارتباط نبوده است به همین

است [ ،]8به همین دلیل ،حفظ امنیت اطلاعاتی که بیماران با گروه

دلیل نیاز به دريافت رضايت آگاهانه کاربران نداشته است.

مراقبت (در فضای ابر و شبکههای اجتماعی و غیره) به اشتراك میگذارند

در اين مقاله رويکردهای به اشتراكگذاری ،لغو کاربر و کنترل دسترسی

و کنترل دسترسیهای غیرمجاز به اين اطلاعات مهم است [ .]2صاحبان

به اطلاعات و الگوريتمهای رمزنگاری مربوطه شناسايی و مقايسه گرديد.

داده (بیماران) بايد بتوانند دسترسی ،امکان مشاهده ،اصلاح و امکان توزيع

مطالعه حاضر بهصورت مرور متون انجام شد .مقالات مرتبط با کلمات

دادههای خود را کنترل کنند و از دادههای خود محافظت نمايند و

کلیدی مناسب و مترادف انگلیسی آنها در فاصله زمانی 9002 -9002

سیاست حفاظت از دادههای خود را مشخص کنند [.]00-09

جستجو شدند .بعد از حذف مقالات تکراری ،عناوين و چکیده مقالات

ولی از سوی ديگر باعث افزايش خطرات امنیت اطلاعات نیز شده است

لغو کاربر و حل مسئله کنترل دسترسی به ترتیب  92و  7مقاله انتخاب

[ .]02مبادله اطلاعات میان پزشک و بیمار بايد در يک فضای محرمانه و

شد (جدول  .)0اطلاعات موردنیاز ازجمله الگوريتم مورداستفاده ،رويکرد

امن باشد و امنیت در تمام مراحل ورود ،ذخیرهسازی ،استفاده و انتقال

استفادهشده و يافتههای حاصل از پیادهسازی الگوريتم از هر مقاله

داده موردتوجه قرار گیرد [ .]04-05در اين راستا روشها و الگوريتمهای

استخراج و مقايسه شد.

جدول  1تعداد مقالات منتخب از پایگاههای مختلف
تعداد
فاصله زمانی

کلمات کليدی

پایگاههای داده

مقالات

تعداد مقالات

دریافت

استخراجشده

شده
Health

”security”,

Information

”Networks”,

Social

“Health

information”,” Cloud storage environments”,” Control access to health
”information”,” ABE encryption algorithm”” User Revocation

یافتهها:

9002 -9002

Web of Science
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PubMed

5

0

Science Direct
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ابر دانلود و رمزگشايی کنند .مشکل اصلی اين راهحل ،لغو کاربر است.

دادههای خود را قبل از ذخیرهسازی در سرورهای ابری يا شبکههای

کلید جديد رمزگذاری کرده و کلید جديد را برای همه کاربران باقیمانده

اجتماعی رمزگذاری کنند و سپس کلیدهای رمزگذاری را برای کاربر

منتشر کند؛ اين فرايند بار بزرگی برای مالکین دادهها ايجاد میکند [.]4

موردنظر توزيع کنند .کاربران مجاز میتوانند دادههای رمزگذاری شده را از

برای حل اين مسئله پنج رويکرد زير ارائهشده است( .جدول )9

9617
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يکی از راهحلها برای به اشتراكگذاری دادهها اين است که بیماران

هنگامیکه صاحب داده خواستار لغو يکی از کاربران است ،بايد دادهها را با
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فناوری اطلاعات منجر به کیفیت بالاتر و کاهش هزينه مراقبت شده

ازنظر ارتباط موضوعی برسی شدند و درنهايت ،در خصوص حل مسئله

محمدي و همكاران

مقایسه الگوریتمهاي امنيت اطلاعات سلامت

 -0رويکرد بهروزرسانی کلید برای کاربران غیر لغو شده :در اين

که دارای حقوق دسترسی هستند ،همان کلید خصوصی مالک اطلاعات را

روش ،بهروزرسانی کلید رمزنگاری برای کاربرانی که لغو نمیشوند انجام

به بخشهای مختلف تقسیم میکند .يک بخش از آن را به دستگاه کاربر

میشود که درنتیجه برای کاربرانی که قرار است لغو شوند کلید رمزنگاری

و بخشهای ديگر در سرور پراکسی ذخیره میگردد .وقتی صاحب داده

بهروزرسانی نمیشود [.]07

خواستار لغو دسترسی کاربری است ،بهسادگی به سرور پراکسی اطلاع

-9رويکرد جاسازی فهرست لغو در متن رمز شده :در اين روش،

میدهد که قطعه کلید کاربر را حذف نمايد .اين طرح نیازی به رمزگذاری

رمزگذاری بهگونهای است که لیست لغو در متن رمزنگاری وارد میشود،

مجدد در زمان لغو کاربر ندارد .درنتیجه هزينههای محاسبات کاهش پیدا

بهاينترتیب کاربران در لیست لغو نمیتوانند متن رمزنگاری را رمزگشايی

میکند [.]08

کنند ،حتی اگر ويژگیها  /سیاستهای آنها ،ويژگیهای مربوط به متن

-5رويکرد لغو کاربر با استفاده از رمزگذاری مجدد پراکسی [ Proxy

رمز شده را برآورده کند .با استفاده از اين روش ،نیازی به بهروزرسانی کلید

]Re-Encryptionو الگوريتم رمزنگاری ويژگی بنیاد :را ايده استفاده

نیست [.]29

ترکیبی رمزگذاری مجدد پراکسی و الگوريتم رمزنگاری [ ABE:

 -2رويکرد با کمک ابر :در اين روش ،قابلیت رمزگشايی به دو قسمت

]Attribute-Based Accessنیز ارائه شده است .الگوريتم رمزنگاری

تقسیم میشود .نیمه اول متعلق به کاربر و نیمه ديگر متعلق به ابر است.

ABEيک الگوريتم رمزگذاری کلید عمومی است [ .]02اين رويکرد

اگر کاربر لغو شده است ،ابراز انجام رمزگشايی سطح اول اجتناب میکند،

مستلزم اين است که يکبار کاربر از سیستم لغو شود ،صاحب داده بايد

در اين صورت کاربر لغو شده نمیتواند متن رمزنگاری را بدون کمک ابر

کلیدهای  PREرا به ارائهدهندگان خدمات ابر [CSP:Cloud Service

رمزگشايی کند .ابر کنترل لازم برای ممانعت از کاربران لغو شده برای

 ]Providersارسال کند که با آن  CSPمیتواند دوباره رمزنگاری را انجام

رمزگشايی را دارد [.]22

دهد CSP.توزيع کلیدهای بهروزرسانی برای کاربران مجاز باقیمانده را

الگوريتم رمزنگاری الجمال :رمزگذاری مجدد پراکسی مبتنی بر مفهوم

درنهايت زمان مؤثر هر کاربر را میداند؛ بنابراين ،برای جلوگیری از انتشار

پراکسی نیمه اعتماد است که از کلید رمزگذاری مجدد برای تبديل متن

اطلاعات اضافی ،صاحب داده بايد کلیدهای بهروزرسانی خود را توزيع کند

رمزنگاری تحت کلید عمومی مالک داده به متن ديگری که میتواند از

[.]90 ,90

طريق کلید خصوصی کاربر رمزگشايی شود ،استفاده میکند .وقتی

طبق مقايسه (جدول  )9اکثر مطالعات از رويکردهای بهروزرسانی

صاحب داده خواستار لغو دسترسی کاربری است ،بهسادگی به سرور

کلید برای کاربران غیر لغو شده و جاسازی فهرست لغو در متن رمز شده

پراکسی اطلاع میدهد که قطعه کلید کاربر را حذف نمايد .يکی از

برای حل مسئله لغو کاربر استفاده کردهاند .تنها در رويکرد لغو کاربر با

مشکلات عمده اين طرح اين است که از رمزنگاری کلید عمومی الجمال

استفاده از رمزگذاری مجدد پراکسی و الگوريتم رمزنگاری الجمال از

استفاده میشود که برای دادههای زياد مانند اطلاعات پزشکی مناسب

الگوريتم رمزنگاری الجمال استفاده شده بقیه روشها از مزايا و ويژگیهای

نیستTran .و همکاران از ايده پراکسی رمزگذاری مجدد استفاده

الگوريتم رمزنگاری  ABEاستفاده کردهاند .در همه رويکردها بهجز

کردهاند ،در اين رويکرد مدير کاربران کلید خصوصی مالک داده را به دو

رويکرد رمزگذاری مجدد پراکسی و الگوريتم رمزنگاری الجمال،

قسمت تقسیم میکند .يک بخش آن در دستگاه مالک داده و بخش

بهروزرسانی متن رمز شده انجام میشود.

ديگر در سرور پراکسی ذخیره میگردد .مدير کاربران برای کاربران ديگر
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 -4رويکرد لغو کاربر با استفاده از رمزگذاری مجدد پراکسی و

انجام میدهد .بااينحال CSP ،ابتدا هويت کاربران مجاز را میداند و

جدول  :2مقایسه رویکردهای لغو کاربر
مطالعات

بهروزرسانی

جاسازی

با

با استفاده

با استفاده

بودن

متن رز شده

بدون

تناوب

فوری

از

الگوریتم

کليد برای

فهرست

کمک

از

از

زمان

محيط

در بروز

الگوریتم

کاربران غير

لغو در

ابر

رمزگذاری

رمزگذاری

لغو

ابر

رسانی

الجمال

رمزنگاری
ABE

لغو شده

متن رمز

مجدد

مجدد

کاربر

شده

پراکسی و

پراکسی و

کليد
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 وNaruse
]97 ,95[ همکاران
Xie
،]95[وهمکاران
 وLi
]98[همکاران
 وQian
]92[همکاران
Attrapadung
و همکاران
[20،20]
 وWang
]29[ همکاران
 وNieto
]22[همکاران
 وZhang
]25[همکاران
 وDatta
]27 ,25[همکاران
 وLiu
]28[همکاران
 وHur
]22[همکاران
 و همکارانTu
]40[
 وYu
]90[همکاران
 و همکارانLiu
]49 ,40[
 وYang
]42[همکاران
 وLin
]44[همکاران
 و همکارانAu
]45[
 وRamu
]45[همکاران
Thilakanathan
]4[ وهمکاران
 و همکارانTran
]08[
Thilakanathan
]47[ وهمکاران

۸۷۴۰  پایيز و زمستان، شماره دوم، دوره پنجم،مجله اطلاعرسانی پزشكی نوین
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کنترل استفاده از دادهها در شبکههای اجتماعی و محیط ابر

اين تگهای سختافزاری امکان ارائه کنترلهای دسترسی را

هنگامیکه دادهها از سیستم بیمار بهمنظور به اشتراكگذاری ارسال

میدهند .بااينحال ،اين دادهها تنها در دستگاههای  DataSafeو با

میگردند ،بیمار ديگر بر روی آنها کنترل ندارد .بیمار از جايی که دادهها

سختافزارهای خاصی قابلدسترسی هستند که اين امر باعث محدود

ذخیره میشود؛ کسی که به دادهها دسترسی دارد و تعداد نسخهای که از

کردن قابلیت دسترسی کاربران میشود [ Squicciarini .]09و همکاران

دادهها تولید میشود ،هیچ اطلاعی ندارد [ .]48کنترل استفاده از دادهها

نیز ايده اشیاء خودکنترل ] [SCO:Self-Controlling Objectsرا ارائه

رويکردهايی را برای بیماران فراهم میکند تا بتوانند در مورد نحوه استفاده

دادهاند .در اين رويکرد سیاستهای دادهها ،سیاستهای ايجادشده توسط

از دادههای خود پس از دسترسی دادن به آنها ،کنترل داشته باشند

کاربر و سیاستهای مبتنی بر قوانین به همراه دادهها در اشیاء خودکنترلی

[ .]42استفاده غیرمجاز از محتويات میتواند شامل دسترسی غیرمجاز و

رمز میشوند .مجوزهای مربوط با  SCOنیز ايجاد میشوند؛ بنابراين،

نامحدود ،کپی غیرمجاز ،اصلاح غیرمجاز و توزيع غیرمجاز اطلاعات باشد

شکستن و مهندسی معکوس  SCOبهمنظور رمزگشايی کردن و به

[.]50

دست آوردن محتوای داده برای کاربر غیرمجاز امکانپذير نیست.

برای حل مشکل فوق ،روشهايی ارائه شده است Narayan .و

بااينحال ،در اين روش کاربر مجاز میتواند دادهها را برای کاربران

همکاران شیء دادهای را ايجاد کردهاند که حاوی اطلاعات و سیاست

غیرمجاز توزيع کند [Thilakanathan .]52و همکاران اشیاء خودکنترل

مالک داده است سرويس نظارت پیگیری عملیاتی مانند ذخیره ،چاپ و

کننده ] [SafeShare objectsرا معرفی کردند .اين اشیا حاوی اطلاعات

کپی را که بر رویدادهها انجام میشود را نگهداری میکند .همچنین

حساس و همچنین فرادادههای مربوط به اين دادهها و همچنین عملیات

انجام عملیات غیرمجاز توسط کاربر را شناسايی کند .در اين پژوهش از

مجاز بر روی آنها (سیاستها) است.]00،47[ .

صاحب اطلاعات هشدار داده میشود [ Munier .]50و همکاران

جلوگیری از انتشار غیرمستقیم دادههای محافظتشده توسط گیرندگان

رويکردی بنام سند خود محافظ ارائه کردند که تنها از محتوای درون

مجاز پیشنهاد دادند DataSafe .نیاز به سختافزار خاصی دارد و حفاظت

سند محافظت میکند و به ساير انواع محتوا مانند فايلهای فیلم اعمال

از رمز عبور مايکروسافت تنها بر روی محصولات مايکروسافت کار میکند.

نمیشود [ Chen .]50و همکاران در مطالعه خود شی خود محافظتی

 DataSafeاز تگهای سختافزاری استفاده میکند که هر بار

][SPO:Self Protect Objectرا معرفی کردند .در اين رويکرد،

دستورالعملهای سختافزاری مربوط به جريان دادهها اجرا میشود ،اين

سیاستها به زبان  XACMLنوشته میشوند .زبان سیاست اين امکان

تگها فعال میشوند [ .]09 ,54تغییر مسیر فراخوانی فايل و تنظیم

را میدهد تا مالک داده مشخص کند که مثلاً محتوای دادهها در يک

 SDCsتوسط نرمافزار  DataSafeازنظر عملیاتی و محاسباتی سنگین

کشور خاص يا در يک محدوده زمانی خاص مثلاً در يک روز

است .بهطور مشابه ،رديابی جريان اطلاعات توسط سختافزاریهای

قابلدسترسی باشد يا نباشد .روش پیشنهادی نمیتواند برحسب نقش

 DataSafeنیز هزينهبر است [.]55

کاربران و نوع داده اعمال شود ،به همین دلیل انعطاف لازم را ندارد [.]59

جدول  2مقايسه مطالعات انجامشده بر روی کنترل دسترسی بر

 Chenو همکاران بستهبندی دادهها با خطمشی دسترسی را پیشنهاد

اساس ويژگیهای مختلف را نشان میدهد و همانگونه که مشخص

کردهاند .در اين طرح صاحب داده بسته را برای کاربران مجاز و برنامههای

است اکثر روشهای پیشنهادی بهصورت نرمافزاری است و بیشتر بر

غیرقابلاعتماد ارسال میکند .در معماری پیشنهادی ،سیاستها به

روی قابلیت جلوگیری از دسترسی غیرمجاز و نامحدود و جلوگیری از

تگهای سختافزاری مرتبط با هر بخشی از دادهها تبديل میشوند

توزيع غیرمجاز تمرکز شده است ،بقیه ويژگیها کمتر موردتوجه

[مانند بخشهايی از اسناد ،پروندههای الکترونیک سلامت و غیره].

قرارگرفتهاند.
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جدول  3مقایسه مطالعات انجامشده بر روی کنترل دسترسی
مبتنی بر

مبتنی بر

اطلاعرسانی

جلوگيری از

جلوگيری از

جلوگيری از

جلوگيری از

نوع داده

نقش

به صاحب

اصلاح

کپی غيرمجاز

دسترسی

توزیع

مطالعات

اطلاعات

غيرمجاز

غيرمجاز و

غيرمجاز

 Narayanو همکاران []50









نرمافزاری

سختافزاری

نامحدود










 Munierو همکاران []50
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بحث و نتيجهگيری:
فناوریهای جديد منجر به افزايش قابلیتهای تبادل اطلاعات

میشود و بسیار ناکارآمد است [ .]40برای حل مسئله لغو کاربر
رويکردهای متفاوتی ارائه شده است.

و افراد در زمان به اشتراكگذاری با گروه مراقبت در سیستمهايی مانند

 ]92ارائهشده است .اين روش داری ويژگیهای و مزيتهای کوتاه بودن

شبکههای اجتماعی سلامت و محیطهای ذخیرهسازی ابر در مطالعات

زمان لغو کاربر ،آزاد بودن محیط ابر و استفاده از الگوريتم رمزنگاریABE

مختلف الگوريتمها و روشهايی برای تأمین امنیت اطلاعات انجامشده

و داری محدوديتهای بهروزرسانی متن رمزشده ،تناوب در بهروزرسانی

است .يکی از راهحلهای اين است که بیماران دادههای خود را قبل از

کلید و عدم لغو فوری است .رويکرد جاسازی فهرست لغو در متن رمز

ذخیرهسازی در سرورهای ابری يا شبکههای اجتماعی رمزگذاری کنند.

شده در مطالعات ارائهشده است [ .]20-28در اين روش رمزگذار آخرين

مشکل اصلی اين راهحل لغو کاربراست [.]4

لیست لغو را به متن رمزگذاری میچسباند تا فقط کاربرانی که در

بازسازی پويای دادهها ،حفظ حريم خصوصی در محیطهای ذخیرهسازی

[ .]07اين روش دارای محدوديتهای کوتاه نبودن زمان لغو کاربر،

خصوصی و عمومی ابر پیشنهاد شده است [ .]55در اين روش ،کلیدهای

بهروزرسانی متن رمزشده و دارای مزيتهای آزاد بودن محیط ابر ،بدون

خصوصی میتوانند هر ساختار دسترسی را پوشش دهند [.]57

تناوب بودن در بهروزرسانی کلید ،لغو فوری و استفاده از الگوريتم

جنبههای اصلی اين الگوريتم انعطافپذيری ،مقیاسپذيری و کنترل

رمزنگاری  ABEاست .در مطالعات روش لغو کاربر با استفاده از

دسترسی دقیق و ممانعت از تبانی کاربران است [ .]02با استفاده از اين

رمزگذاری مجدد پراکسی و الگوريتم رمزنگاری الجمال استفاده شده است

الگوريتم میتوان دادههای سلامت را با استفاده از سیاست دسترسی

[ .]4 ,08 ,47يکی از مشکلات عمده اين طرح اين است که از رمزنگاری

محافظت کرد و تنها افرادی که دارای مجموعهای از ويژگیها هستند و

کلید عمومی الجمال استفاده میشود ،ازآنجايیکه اين الگوريتم،

سیاست دسترسی را برآورده میکنند ،میتوانند به دادهها دسترسی يابند

رمزگشايی دادههای بسیار زياد را نخواهد پذيرفت ،درنتیجه برای اطلاعات

[ .]58همانگونه که يافتهها نشان داد اکثر پژوهشگران اين روش را برای

پزشکی مناسب نیست [ .]4اين رويکرد دارای ويژگیهای و مزيتهای

امنیت به اشتراكگذاری دادهها پیشنهاد داده و استفاده کردهاند.

کوتاه بودن زمان لغو کاربر ،عدم بهروزرسانی متن رمزشده ،آزاد بودن

بااينحال ،مشکل روش  ABEاين است که در زمان لغو کاربر مالک

محیط ابر ،بدون تناوب بودن در بهروزرسانی کلید و لغو فوری است .روش

اطلاعات (بیمار؛ سیستم بیمار( بايد بهطور مرتب دوباره دادهها را

لغو کاربر با کمک ابر در مطالعات پیشنهاد شده است [ .]22 ,40اين روش

رمزگذاری کند و دوباره کلیدهای جديد را برای کاربران مجاز توزيع کند.

دارای محدوديتهای کوتاه نبودن زمان لغو کاربر ،بهروزرسانی متن

بنابراين ،اين رويکرد منجر به بارکاری سنگین در سمت مالک دادهها

رمزشده ،آزاد نبودن محیط ابر و دارای مزيتهای متناوب نبودن در
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سلامت شده است [ .]52با توجه به اهمیت حفظ امنیت اطلاعات بیماران

روش بهروزرسانی کلید برای کاربران غیر لغو شده در مطالعات [-99
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بهروزرسانی کلید ،لغو فوری و استفاده از الگوريتم رمزنگاری  ABEاست.

ابری میتوانند نظارت بر سلامت را توسعه دهند .از سوی ديگر نگرانی

رويکرد لغو کاربر با استفاده از رمزگذاری مجدد پراکسی و الگوريتم

بیماران در مورد دسترسی افراد به اطلاعات شخصی آنها افزايشيافته

رمزنگاری  ABEراهحل ديگری برای لغو کاربر با استفاده از ترکیب PRE

است .در اين مقاله به مقايسه الگوريتمها ،رويکردها و روشهای حفظ

و  ABEاست و در مطالعات ارائه شده است [ .]90،40-42 ،45،45اين

امنیت اطلاعات بیمار در زمان به اشتراكگذاری آن پرداختهشده،

روش دارای محدوديتهای کوتاه نبودن زمان لغو کاربر ،بهروزرسانی متن

ويژگیها و قابلیتها موردبررسی قرار گرفت و مشخص شد ،مسائلی مانند

رمزشده ،آزاد نبودن محیط ابر ،متناوب بودن در بهروزرسانی کلید و دارای

لغو کاربر هنوز بهطور کامل حلنشده است .برخی از روشهای ارائه شده

مزيتهای لغو فوری و استفاده از الگوريتم رمزنگاری  ABEاست.

همچنان به دوباره رمزگذاری اطلاعات ،ارائه کلیدهای مجدد رمزنگاری نیاز

همانگونه که يافتهها نشان داد کوتاه نبودن زمان لغو و آزاد نبود سرور

دارند .راهحلهای ارائه شده برای کنترل دسترسی اطلاعات نیز مبتنی بر

(ابر(در بیشتر روشهای پیشنهادی حلنشده باقی مانده است که در

نوع اطلاعات و نوع کاربران نیست .به همین دلیل انعطافپذيری لازم را

روشها و مطالعات آتی بايد به آن پرداخته شود .

ندارند؛ ازاينرو در آينده بايد بر روی آنها مطالعات بیشتر انجام شود و

برای حل مسئله کنترل دسترسی اطلاعات پس از به اشتراكگذاری

الگوريتمهای بهتری ارائه شود.

آن توسط بیمار نیز روشهايی پیشنهاد شده است که هريک از آنها،
ويژگیها و محدوديتهايی دارند Narayan .و همکاران بهمنظور کنترل
دسترسی اطلاعات توسط صاحب اطلاعات ،راهحلی نرمافزاری و دارای
قابلیت اطلاعرسانی به صاحب اطلاعات ارائه کردهاند .اين راهحل از

تأیيدیه اخلاق:
پروتکل مطالعه در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی ايران با کد
 IR.IUMS.REC.1397.656مصوب شده است.

فعالیتهای غیرمجاز بر روی اطلاعات جلوگیری نمیکند [.]50
 Munierو همکاران برای حل اين مسئله رويکردی ارائه کردند که
تنها از محتوای درون سند محافظت میکند و به ساير انواع محتوا مانند
فايلهای فیلم اعمال نمیشود .اين راهحل نرمافزاری از دسترسی غیرمجاز
مجاز انجامشده بر روی اطلاعات به صاحب داده اطلاعرسانی نمیشود
[ Chen .]50و همکاران در مطالعه خود راهحل نرمافزاری ارائه دادهاند
که از اصلاح غیرمجاز ،دسترسی غیرمجاز و نامحدود و توزيع غیرمجاز
جلوگیری میکند .در اين مطالعه نیز تغییرات و فعالیتهای مجاز
انجامشده بر روی اطلاعات به صاحب داده اطلاعرسانی نمیشود [.]59
Thilakanathanو همکاران روشی نرمافزاری ارائه دادهاند که دارای
قابلیتهای جلوگیری از کپی غیرمجاز ،جلوگیری از دسترسی غیرمجاز و
نامحدود ،جلوگیری از توزيع غیرمجاز است .اين روش قابلیت اطلاعرسانی
به مالک اطلاعات را ندارد [ Chen .]00 ,47و همکاران راهحلی پیشنهاد

در انجام مطالعه حاضر ،هیچگونه تعارض منافع برای نويسندگان
مقاله وجود ندارد.

سهم نویسندگان:
مهین محمدی (نويسنده اول) پرسشگر اصلی /روششناسی /
مقدمه /تدوين پیشنويس ()%45؛ دکتر عباس شیخ طاهری
(نويسنده دوم و مسئول) پرسشگر اصلی /روششناسی /ويرايش
مقاله ()%45؛ فرزانه کرمانی(نويسنده سوم) مقدمه /ويرايش
()%00

حمایت مالی:

مايکروسافت کار میکند .اين روش نیز نرمافزاری و سختافزاری بوده و از

«بهینهسازی الگوريتمهای امنیت اطلاعات در به اشتراكگذاری اطلاعات

دسترسی غیرمجاز و نامحدود و توزيع غیرمجاز جلوگیری میکند .اين

سلامت» است که با کد  09227-27-9-0227توسط دانشگاه

مطالعات نتوانستند اطلاعرسانی به کاربران را حل کنند [.]09،54

علوم پزشکی ايران حمايت شده است.

بهطور خلاصه نیاز به مراقبت از راه دور بیماران در خانه و خود
مراقبتی رو به افزايش است .فنآوریهای تلفن همراه و همچنین ،رايانش
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دادند که نیاز به سختافزار خاصی دارد و تنها بر روی محصولات

اين مطالعه بخشی از پاياننامه کارشناسی ارشد تحت عنوان
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Original Article
Abstract
Aim: Electronic health enables patients share their own medical information and this sharing
poses security risks. The purpose of this research is to review, and compare algorithms and
methods for solving patient information security, from different aspects, including user
revocation, and access control capabilities. The strengths and weaknesses of these algorithms
are identified.
Information sources or data: This review conducted using online databases including
PubMed, Web of Science, and Science Direct.
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Selection methods for study: Keywords including health information systems, computer
security, access to information, cloud computing and social networking was used to search.
Articles published in 2009 to 2019 were selected. 29 articles related to solving the problem of
user revocation and 7 articles related to solving the problem of access control were selected.
Related articles were reviewed, then the access control and user revocation solutions were
compared.
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Combine content and results: To protect the confidentiality of patient information, a
cryptographic method is suggested before data sharing. This solution has the problem of
revocation of the users. To solve this problem, various methods have been proposed. In this
paper, these solutions are compared in different respects. The features of these methods have
been compared in terms of instant revocation, key update, cloud free, encrypted text updates,
and short revocation. Finally, methods for access control by the patients were also compared.
Conclusion: Security issues associated with health data make patients hesitant to post
sensitive health information and share it with health providers. In this paper, algorithms and
health information security methods were compared. Most of the solutions to revocation of
users need re-encryption methods, also, access control solutions do not have the required
flexibility. In the future, better methods should be presented.
Key Words: Health Information Systems, Computer Security, Access to Information,
Cloud Computing, Social Networking.
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