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  چکیده 
ازجمله در مدارك . اي یافته استهاي اخیر کاربردهاي گستردهدر سالنیکی اسناد الکترواز امضاي دیجیتال براي تایید استفاده 

در این مقاله به معرفی یک سیستم مدیریت اطالعات . توان از این امکان استفاده کردپزشکی و اطالعات مربوط به بیماران می
به آورد، راي بیمار فراهم میب طریق پیامکو نیز از از طریق وب را رزرواسیونپردازیم که عالوه بر این که امکان درمانی می

با دوبار استفاده از الگوریتم رمز  ، براي آنکه امنیت این نسخه رعایت شود. دهد پزشک امکان نوشتن نسخه دیجیتالی را می
RSA  لی دیجیتا يامضایک بار به صورت مستقیم و یک بار به صورت معکوس، هم محرمانگی نسخه تامین شده است و هم

با استفاده از نسخه دیجیتالی و ثبت آن امکان مشاهده سوابق بیمار هم براي پزشکان و هم  .شودشک روي نسخه ثبت میپز
پذیر امکانپزشکی شخص سوابق به دسترسی شود در هر زمان و هر مکان که این امر باعث می شودبراي خود بیمار مهیا می

   .باشد

  . RSAامضاي دیجیتال،  ارك پزشکی، مد .نسخه الکترونیکی :هاي کلیدي واژه
  
  مقدمه -1

با توسـعه روزافـزوان خـدمات الکترونیکـی ایـن خـدمات در       
هاي اخیر در حوزه سالمت نیز به خوبی مورد توجه قرار سال

آموزش الکترونیکی در زمینه توان به میاند که ازجمله گرفته
رزرواسـیون  ارتباط بیماران با مرکز و کادر پزشـکی،  سالمت، 

یا پیامک، اسـتفاده  طریق اینترنت قت پزشک یا درمانگاه از و

... و هاي خبره براي کمـک بـه تشـخیص بیمـاري     از سیستم
  .اشاره کرد

رزرواسیون وقت معاینه براي بیماران به صورت الکترونیکی 
یک امکان ساده اما کارآمد براي جلوگیري از مراجعه 

ت ناشی از غیرضروري قبلی بیمار به مرکز درمانی و مشکال
تواند عالوه بر این سیستم رزرواسیون می. رزرو تلفنی است
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به صورت خودکار سوابق پزشکی قبلی بیمار را از بانک 
اطالعاتی استخراج و براي مطالعه و بررسی پزشک قبل از 

  .معاینه در اختیار او قرار دهد
یک مرحله مهم دیگر در درمان تجویز دارو و تحویل آن 

. ه یا توزیع آن به بیماران در بیمارستان استتوسط داروخان
سیستم سنتی تجویز و توزیع دارو مشکالت زیادي را به 

ترین آنها مشکالت ناشی از خطا دنبال دارد که یکی از مهم
در خواندن نسخه است که به سردرگمی و یا تحویل داروي 

  .[1]شوداشتباه به بیمار منجر می
رت الکترونیکی مورد به همین دلیل صدور نسخه به صو

توجه قرار گرفته است که عالوه بر حل مشکل فوق 
دسترسی به سوابق پزشکی بیمار را براي خود او یا پزشکان 

کند و نیز پذیر میمعالج در هر زمان و مکانی امکان
 ها باعث تشکیل بانکها در پایگاه دادهنگهداري این نسخه
ها روي این داده شود که کارهاي بعدياطالعاتی جامعی می

  . سازدپذیر میکاوي را امکانبه ویژه داده
از آنجا که نسخه فقط باید توسط پزشک صادر شود و نیز 
پزشک باید مسئولیت صدور نسخه را بپذیرد، نسخه 
الکترونیکی نیز مانند نسخه سنتی نیاز به تایید پزشک دارد 

  .دشواي دیجیتال استفاده میضکه براي این منظور از ام
در این مقاله یک سیستم مدیریت اطالعات درمانی را 

این سیستم عالوه بر این که امکان . کنیممعرفی می
راي بیمار ب و نیز ازطریق پیامک از طریق وب را رزرواسیون
به پزشک امکان نوشتن نسخه دیجیتالی را آورد، فراهم می

 يبراي آنکه امنیت این نسخه رعایت شود از امضا. دهد می
  استفاده شده است  RSA دیجیتالی به روش

در بخش دوم : ساختار ادامه این مقاله به صورت زیر است
در بخش سوم . کنیمکارهاي تحقیقاتی مرتبط را مرور می

در فصل . شودسیستم پیشنهادي به طور کامل معرفی می
پردازیم و باالخره چهارم به ارزیابی سیستم پیشنهادي می

  .گیري اختصاص داردبخش پنجم به نتیجه
  

  کارهاي مرتبط -2
در زمینه پردازش مدارك پزشکی الکترونیکی کارهاي زیادي 

به  [2]انجام شده است که تعداد قابل توجهی از آنها مانند 
و یا به طور کلی بازیابی سازي خودکار متون پزشکی خالصه

. [6-2]اند خودکار اطالعات از مدارك پزشکی پرداخته
دي خودکار مدارك پزشکی مورد توجه بنهمچنین دسته

توان برخی از محققان قرار گرفته است که به عنوان نمونه می
  .اشاره کرد [7]به 

کارهاي تحقیقاتی نسبتا کمی در زمینه امنیت مدارك 
پزشکی و مخصوصا مسایل مربوط به امضاي دیجیتال اسناد 

 و [8]توان به به عنوان نمونه می. پزشکی صورت گرفته است
یک سیستم مدیریت تجویز و  [9]در . اشاره کرد [9]به ویژه 

ارائه شده است که از امضاي  wHospitalتوزیع دارو به نام 
  . کندهاي پزشکی استفاده میدیجیتال بر روي نسخه

امضاي دیجیتال ابزاري براي دستیابی به امنیت اطالعات از 
مقابله  ها ونظر سندیت و اثبات هویت فرستنده و صحت داده

هاي موضوع امضاي دیجیتال یکی از شاخه. با انکار است
در سال شود و مفهوم آن اولین بار رمزنگاري محسوب می

از آن زمان . مطرح شد [11]توسط دیفی و هلمن در  1978
ترین اند که مهمهاي امضاي مختلفی تا کنون ارائه شدهطرح

ز نامتقارن ترین آنها امضاي دیجیتال مبتنی بر رمو معروف
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RSA [12] این طرح امضا که نام آن برگرفته از . است
کننده آن ریوست، شامیر و آلدلمن است، ابتداي نام سه ابداع

از نظر امنیتی و کارایی بسیار قوي است و در کاربردهاي 
  .شودمختلف به طور گسترده استفاده می

 
  معرفی سیستم پیشنهادي -3

ات قبلی بیمار توسط ن امکان سیستم استخراج اطالعاولی
تواند سوابق پزشک با وارد کردن کد بیمار می. پزشک است

  .بیماري او را مشاهده کند
همراه با توضیحات هاي فرد بیماري: این اطالعات شامل

  . باشد ها و تاریخ مراجعه به پزشک میدارو
 ينویسی خود دارانسخه. نویسی استامکان دیگر نسخه

. یماري ، شرح بیماري و داروها استبهایی از قبیل نام بخش
در بخش نام بیماري پزشک نام بیماري که تشخیص داده 

شود که اگر بیمار براي ث میعکند این کار بااست را وارد می
پزشک  ، آنبیماري خود نزد پزشک دیگري مراجعه کند

ه تر بتر و صحیحعلمی صورتبه بتواند نظر پزشک قبلی را
در  .تصمیم بگیرد بهترص خود دست آورد و در تشخی

بیماري  شدهم مشاهدهیقسمت شرح بیماري پزشک عال
شود ث میباعکند این اطالعات بیمار و میزان آنها را وارد می

ها هم براي خود م قبلی و میزان حساسیتیکه پزشک از عال
در سوابق بیماري آگاه شود و هم دیگر پزشکان را نیز از این 

در یخش داروها لیستی از داروهاي  الخرهبا. م آگاه کندیعال
 که پزشک از میان آنهاشود به پزشک ارائه میموجود 

- می تعیینخود را انتخاب و مقدار آن را  هاي مورد نظردارو

پزشک در صورت تمایل با انتخاب دارو مورد نظر خود . کند
  .از بخش داروهاي اظافه شده  میتواند دارو را از لیست

  
  نسخه ی ي دیجیتالامضا
نسخه  ينویسی امضاترین بخش نسخهترین و اصلیمهم
  هدف این است که. است
  .فقط پزشک بتواند نسخه صادر کند - الف
  .خانه بتواند نسخه را باز کندفقط دارو -ب

در پروژه استفاده   RSAبراي این منظور ما از الگوریتم 
ترین ترین و قويکه طبق توضیحات قبلی رایج ایمنموده

به هردو هدف بتوانیم براي آن که . گوریتم رمزنگاري استال
استفده   RSAاز دو بار رمزنگاري به روش فوق برسیم، 

به این ترتیب که یک بار با هدف تامین محرمانگی  ایمنموده
به صورت مستقیم و یک بار با هدف امضا از  RSAاز  رمز 

ستفاده در واقع ا. ایماین رمز به صورت معکوس استفاده کرده
گیرد و رمزنگاري و رمزگشایی را دربرمی RSAمستقیم 

استفاده معکوس از آن امضاکردن و بررسی امضا را شامل 
  .شودمی
  

   رمزنگاريامضا و 
در مرحله اول با استفاده از اطالعات پزشک که بعد از ورود 

یک شناسه کلید  ،ایمنویسی بدست آوردهبه بخش نسخه
آوردن این شناسه با آن و بدستبعد از . آوریمبدست می

پس از  .کنیماطالعات پزشک یک کلید رمزنگاري تولید می
با اي که قرار است ارسال شود را متن نسخه ،تولید کلید

که این درواقع  کنیمرمزنگاري میکلید خصوصی پزشک 
. امضاکردن نسخه توسط پزشک به صورت دیجیتالی است

- ا ورود به بخش نسخهتنها پزشک مربوطه ببدیهی است که 

  . شود نویسی خود قادر به تولید کلید رمز می
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- افه میضدر مرحله بعدي شناسه کلید به متن رمز شده ا

یی مرحله قبل انجام گشااین شناسه براي آنکه رمز  .شود
متن  ،بعد از آنکه شناسه اضافه شد .ستمورد نیاز اشود 

) مورد نظر داروخانه(جدید با استفده از کلید عمومی مقصد 
این کار در  .کندشود و بسته امن را تولید میرمزنگاري می

و در نهایت  این بسته واقع افزودن محرمانگی به نسخه است 
  .شوده مقصد فرستاده میامن ب

  
 رمزگشایی و بررسی امضا

 پس از ارسال بسته امن به مقصد ، بسته امن باید باز شود تا
 ،که داروهاي بیمار استرا محتواي آن  داروخانه بتواند

  .مشاهده کند 
پوشش اولیه بسته امن باید از کلید خصوصی بازکردن براي 

شود که این کلید با یک رمز ساخته می .مقصد استفاده شود
  .در اختیار داردفقط دارنده کلید این رمز را 

  

 
 نامه يروند امضا .1شکل

  

 ، ودشکه پزشک به کاربران پزشک سیستم اضافه میهنگامی
کلید  ،شوددر قسمتی که اطالعات پزشک دریافت می

شود و متناسب با آن رمز خصوصی پزشک از وي گرفته می
   .شودکلید عمومی آن ساخته و ذخیره می

حال براي رمزگشایی  ابتدا باید داروخانه رمز کلید خصوصی 
سیستم با توجه به رمز وارد شده یک کلید . خود را وارد کند

زد و بوسیله آن اقدام به رمزگشایی بسته ساخصوصی می
  .کند امن می

شود که در آن اي میپس از رمزگشایی ، سیستم داراي بسته
 .لید همراه با یک متن رمز شده استیک برچسب شناسه ک

با  .کندسیستم این برچسب را خوانده و از متن جدا می
استفاده از برچسب، رمز کلید خصوصی ایجاد شده و بوسیله 

  .ن، کلید خصوصی تولید و متن را رمز گشایی می کندآ
این کار با اعمال . آخرین مرحله بررسی امضاي پزشک است

با کلید عمومی پزشک روي متن  RSAالگوریتم رمز 
اگر . گیردامضاشده که ضمیمه متن اصلی است، صورت می
درستی   حاصل کار با متن اصلی مطابقت داشته باشد،

  .شودیامضاي پزشک تایید م
شود که ذخیره می XMLکلید عمومی در سیستم به صورت 

  .شوددیده می 2اي از آن در شکل نمونه
  
  

<RSAKeyValue><Modulus>wExvq
e650/3Y+c7PzJBx5PnFx4Ne/Shez3
G+9PDkVxeT4LHBcP1mb9i/zU9H0l
wHsRiwjk+NdFYOhU7Sm5JTb4rSj
AtOgvX5AM/QoJyoPHwfctjabkFn8
JUN0kQl1ruG9esiQ9v5RMfqQkOvX
H0DvE5HPfSTMlWB9KMgqT20pzs
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=</Modulus><Exponent>AQAB</E
xponent></RSAKeyValue> 

  نمونه کلید عمومی. 2شکل 

  
  ارزیابی سیستم پیشنهادي -4

  :طرح پیشنهاديبررسی امنیت 
 ،شودگونه کلیدي ذخیره نمیدر این روش چون هیچ .1

صورت بنابراین اگر حمالتی به پایگاه داده سیستم 
- هگونه اطالعاتی در مورد بهیچ تواندمهاجم نمی گیرد،

  .دست آورد

افه کردن برچسب شناسه کلید به بسته رمز شده ضا .2
شود زیرا از یک سو نسخه نیز باعث نقض امنیت آن نمی

و شود بسته دوباره رمز می ،افه شدن برچسبضبعد از ا
تواند آن را باز کند و از سوي بنابراین فقط مقصد می

- این برچسب اطالعاتی به نفوذ کننده نمی دیگر خود

اي براي تولید کلید است دهد زیرا این برچسب وسیله
بنابراین بازهم  .باشدالگوریتم خاص خود می يکه دارا

  .کندگونه اطالعاتی را فاش نمیهیچ
راتی که در متن اصلی انجام یدر این روش با تغی .3

هیچ د تواننمیها بسته Sniffingبا ، مهاجم شودمی
زیرا تغییرات بر اساس دست آورد بهاطالعاتی را 

که اگر یک درصورتی. شودبیتی انجام می128کلیدهاي 
- پیچدگی آن ب ،بیتی رمز شود20با کلید حتی  متن

پذیر در عمل امکانقدري است که رمزگشایی آن 
کند همچنین متنی که این رمز نگاري تولید می. نیست
اي بطور مستقیم ذخیره اه دادهتوان در هیچ پایگرا نمی

 . کرد

  

  گیرينتیجه -5

یک سیستم مدیریت اطالعات درمانی را ر این مقاله د
از  را رزرواسیونمعرفی کردیم که عالوه بر این که امکان 

آورد، راي بیمار فراهم میب و نیز ازطریق پیامک طریق وب
براي . دهدبه پزشک امکان نوشتن نسخه دیجیتالی را می

دیجیتالی به  ياز امضا ،آنکه امنیت این نسخه رعایت شود
و مالحظات خاص مدارك و  استفاده شده است  RSA روش
هاي پزشکی در طراحی سیستم مورد توجه قرار نسخه

  .گرفته است
استانداردي مثال توان فرمت به عنوان کارهاي آینده می

XML پیشنهادها براي محتواي نسخهسازي براي ذخیره 
هاي پزشکان مختلف آوري نسخهبا جمعکه کرد به طوري

ها با در یک پایگاه داده جامع استخراج دانش از این داده
کاوي و حتی تحلیل معنایی با سهولت بیشتري ممکن داده
یک ایده دیگر تعمیم سیستم ارائه شده است به . باشد

 طوري که عالوه بر نسخه، سایر مدارك پزشکی ازقبیل 
شدن یا عمل جراحی، موافقت بیمار یا سابقه بستري

همه با ... ها و سرپرست او با عمل جراحی، نتایج آزمایش
  .امضاي دیجیتال شخص مربوط تایید شوند
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