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Güvenli ve Emniyetli Bağlanabilirlik

Hannes Molsen ile röportaj, 
Dräger Ürün Güvenliği Yöneticisi ve Geliştiricisi 
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GÜVENLİ VE EMNİYETLİ BAĞLANABİLİRLİK

İlk önemli adım  
- standartları belirlemek.

Bilgisayar korsanlarına karşı güvenlik açıklarını 
ve olası saldırı noktalarını asgariye indirmek

Sağlık sektöründe dijitalleşme ilerlemeye devam 
ediyor. Endüstri, çeşitli cihazlar ve sistemler arasında, 
üreticiden bağımsız birlikte çalışabilirlik sağlamak  
için çalışıyor. Aynı zamanda, hastanelere karşı  
giderek daha fazla siber saldırı raporlanmakta. 
Bu gelişmeleri nasıl görüyorsunuz?

Şüphesiz ki kapsamlı ağ oluşturma, sistemlerin güvenlik 
açıklarını artırıyor. Hastanelerdeki ağların segmentlere bölünmesi 
uygulaması güvenlik sağlıyor ve bunun gelecekte de sürdürülmesi 
gerekiyor. Burada zorluk ise her bir cihaz üreticisinin ayrı bir ağa 
ihtiyaç duyduğu durumun ötesine geçmek. Bunu başarabilmek 
için Dräger dahil birçok medikal teknoloji sağlayıcısı, kendi cihaz 
ve sistemlerinde uyumlu hale getirilmiş standartlara dayalı iletişim 
protokolleri kullanıyor. Bu amaca yönelik ilk önemli adım, IEEE 
11073 standartlar serisinin bir parçası olarak Ocak 2019‘da 

yayınlanan yeni iletişim protokolü SDC oldu. Bu bağlamda, ağın 
kendisinden veya son cihazdan kimlik doğrulaması gerektiren yeni 
bir erişim denetim biçiminin -örneğin dijital güvenlik sertifikaları 
aracılığıyla- olması önemli. Son zamanlarda hastanelere yapılan 
saldırıların, hedefli eylemler olmaktan çok internette dolaşan 
kötü amaçlı yazılımların bir sonucu olduğu söylenmekte. 
Hastanelerin özellikle büyük zarara uğramalarının nedeni de 
çoğunlukla yazılımlarının güncel olmamasından kaynaklanıyor. 

Üreticiden bağımsız bağlanabilirlik, tüm sistem genelinde 
kötü amaçlı yazılımın daha hızlı çoğalması riskini taşımaz mı?

Artan ağ bağlanabilirliği her zaman daha yüksek risklerle 
ilişkilendirilir. Bu riskin üstesinden, sadece ağ seviyesinde 
değil, her bir nihai cihazdaki güvenliği hesaba katarak geliyoruz. 
Cihazların temel işlevselliği saldırı durumunda bile korunmalıdır. 
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Özellikle bakımla ilgili medikal teknolojide, ağın daima bu tip 
cihazların sadece ek bir işlevini temsil etmesi gerektiği ilkesine 
göre çalışmamız gerekir. Ve bu ek işlevsellikte aksama olsa bile, 
temel terapötik işlev sağlam kalmalıdır. Ancak bu temelde hasta 
güvenliğini her an sağlamak mümkün olur.

Genel güvenlik açıklarının azaltılmasında bakımla ilgili 
medikal cihazların siber güvenliği açısından “yazılım 
bileşenlerinin güçlendirilmesi” nasıl bir rol oynuyor? 

Medikal cihazlarda, dışarıdan erişilebilen yazılım bileşenlerini 
sadece cihazın çalışması için, gerçekten şart olduğunda entegre 
etmek oldukça önemlidir. Gereksiz unsurlar dahil edilmemelidir. 
Kısaca ifade etmek gerekirse: Windows işletim sistemine 
dayanan bir ventilasyon cihazı ile bir doktorun ofisindeki e-posta 
gelen kutusu ve metin programları bulunduran bir bilgisayarın 
aynı özelliklere sahip olmasına gerek yoktur. Bu da bilgisayar 
korsanları için olası saldırı noktalarında keskin bir düşüş 
sağlar. Bunlar, işletim sistemlerinin modüler yapısı ile daha da 

azaltılabilir. Özetlersek, cihazın dışından ne kadar az yazılım 
görünürse, teknoloji ve cihaz da o kadar güvenli olacaktır. 

Terapi cihazlarında işlevsel ve ağ bileşenlerinin teknik 
olarak ayrılması konusunda uzmanlar ne tür gereklilikler 
önermektedir?

Bu çok tartışılan bir konu. Cihazlarımızın bir kısmında bu ayrımı 
zaten hayata geçirdik. Yazılım tarafında, her durumda net bir 
ayrım şart. Son olarak, B Bileşeni çökerse A Bileşeni etkilenir 
gibi bir durum da olmamalıdır. 

Sağlık sektöründe dijitalleşmenin ve birlikte çalışabilirliğin 
genel bağlamında, daha önce bahsettiğiniz siber güvenlik 
önlemlerine ek olarak, yazılım destekli güvenlik çözümlerinin 
(örn. güvenlik duvarı) rolü hakkında da sorular var. 

Bu, çok çeşitli görüşlerin olduğu önemli bir mesele. Her durumda 
net olan şu ki, doktor ofislerinde veya hastane idaresince 
kullanılan tüketici bilgisayarlarında, güvenlik duvarları ve antivirüs 
programları bulunması şart. Diğer taraftan medikal cihazlarda bu 
tip özellikler çok da anlamlı değildir. Güvenlik duvarları belirli 
yazılım bileşenlerinin gelen sinyallerce işlenmesini önler. Ancak 
bu durum, sistemde bu bileşenlerin bulunduğunu varsayar. 
Birçok medikal teknolojide ise çoğunlukla bu geçerli değildir. 
Burada, yazılım unsurlarının cihazın işlevselliği için mutlak 
şart olan seviyeye indirilmesi anlamına gelen, güçlendirilmiş 
sistem ilkesinden bahsedeceğim. Antivirüs programları da daha 
çok kişisel bilgisayarlar gibi çeşitli uygulamaları olan dinamik 
sistemler için tasarlanmıştır. Gelecekte medikal cihazlara dahil 
edilen uygulamaların miktarı da artacak, bu yüzden uygun 
güvenlik yazılımına dair gereksinim profili de değişebilir.  
O zaman da güvenlik duvarları ve antivirüs güvenlik yazılımları 
bu alanda daha çok önem kazanabilir. Örnek olarak size 
gerçekçi bir senaryo anlatayım: Terapi cihazıyla oluşturulan 
veriler, ağ üzerinden doktorun ofisindeki bilgisayara aktarılıyor, 
burada analiz ediliyor, örneğin “İlacı değiştir” gibi bir uygulama 
komutuna dönüştürülüyor ve terapi cihazına geri gönderiliyor. 
*Tüm eski ürünlerde geçerli değildir.
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Siber güvenlik en çok potansiyel saldırı noktalarını  
azaltarak iyileştirilebilir gibi görünüyor. IT çevrelerinde 
arayüz yönetiminin önemi bu bağlamda çok konuşuluyor. 
Bu nasıl bir rol oynuyor?

Fiziksel arayüzler sürekli değişiyor. Ancak medikal teknoloji 
alanında bu konu henüz oldukça erken bir aşamada. Günümüzde 

medikal alanda, bu gelişmeler konusunda geçmişte olduğu gibi 
çok muhafazakar bir yaklaşım sergilenmekte ve öngörülebilir 
gelecekte de bu devam edecek. Örneğin, ağ kablosu yerine 
hala çoğunlukla klasik seri kablo kullanılmakta. Bununla 
birlikte ağlar üzerinden daha fazla veri alışverişi gerçekleştikçe, 
fiziksel arayüzler daha az önemli hale gelecektir. Yine de 
sistemler güçlendirildiğinde arayüzler üzerinden yapılan saldırı 
ihtimallerinin azalacağı hala bir gerçek. 

Tüm bu hızlı ilerlemelerle, IT alanında uzman olmayan 
hastane personeli bu gelişmelere nasıl ayak uydurabilir? 

Eğitim çok önemli. Eğitim oturumlarında, çalışanlar e-posta 
eklerini, flaş bellekleri ve bağlantıları doğru kullanma 
yöntemlerini öğrenebilirler. Ele alınan bir diğer konu da kamuya 
açık internet forumlarında nasıl davranılacağı. Ayrıca, belli 
bir teknolojinin arızalanması durumunda ne olacağı ve bu tip 
arızaların nasıl tanınacağını açıklamak da özellikle önemli. Ağlar 
daha geniş ve daha dinamik hale geldikçe hata ve arıza riski de 
o kadar yükselir. Bir kişinin kabloya takılıp bağlantıyı ayırması 
kadar basit bir şey bile olsa, personel farklı türlerdeki teknik 
arızaları nasıl gidereceğini öğrenmelidir. Önemli olan paniğe 
kapılmamaktır. Güçlendirilmiş sistemler, 
güvenli ağlar ve iyi eğitilmiş personel 
ile iyi düşünülmüş bir siber güvenlik 
konsepti varsa, ilk tepki de elbette panik 
olmayacaktır. 

BASKI
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Moislinger Allee 53-55 
23558 Lübeck, Almanya 
Tel   +49 (0) 451 / 882 0 
Faks +49 (0) 451 / 882 2080 
E-posta: info@draeger.com 
www.draeger.com 
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