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شن�تك الشهريه للتوعية بأمن المعومات

ف
الحصول عىل مهنة ي� أمن المعلومات
نظرة عامة

يوميــا ،نقــرأ ونســمع شــيئا عــن هجمــات أمــن المعلومــات ف� أ
الخبــار حـ ي ن
ـ� تتعــرض المؤسســات والحكومــات ف ي� جميــع أنحــاء العالــم لالخـ تـراق .حاليـاً،
ً
ً
ي
أ
ف
ف
ف
ت
ز
ن
الم َد َربـ يـ� ي� مجــال أمــن المعلومــات للمســاعدة ي� الدفــاع والحمايــة مــن هــذه التهديــدات الم�ايــدة .ي� الواقــع،
هنــاك طلــب كبـ يـر عــى الشــخاص ُ
يُ َقـ َـدر أن هنــاك مــا يقــارب مــن  3ماليـ ي ن
ـ� وظيفــة متاحــة عــى مســتوى العالــم .فهــل برأيــك يُعتـ بـر احـ تـراف أمــن المعلومــات مهنــة؟ إنــه مجــال رسيــع
ف
ئ
ـا� ،وأمــن الشــبكات ،والبنيــة
ُ
ـ� للغايــة ولــه عــدد كبـ يـر مــن التخصصــات الفرعيــة لالختيــار مــن بينهــا ،بمــا ي� ذلــك البحــث الجنـ ي
الخطــي وديناميـ ي
التحتيــة ،واالســتجابة للحــوادث ،أمــن ال�مجيــات ،التوعيــة والتدريــب .بالضافــة إىل ذلــك ،تتيــح لــك وظيفتــك ف� مجــال أمــن المعلومــات العمــل �ف
إ
ب
ي
ي
تقريبــا ف ي� العالــم ،مــع مزايــا مذهلــة وفرصــة إلحــداث تغيـ يـر حقيقــي.
أي مــكان ً

لكن هل سأحتاج إىل شهادة ف ي� علوم الكمبيوتر؟

نجل�يــة أو التخصصــات أ
بالطبــع ال .بعــض أفضــل المختصـ ن ف
ال ي ز
الدبيــة مثــل
ـ� ي� مجــال أمــن المعلومــات مــن تخصصــات غـ يـر تقنيــة مثــل اللغــة إ
ي
أ
أ
التاريــخ أو ميكانيــكا الســيارات أو الفــن! ،وكذلــك المهــات ربــات البيــوت .الســاس هــو الشــغف لل َتع ُلــم .بمجــرد فهمــك لكيفيــة عمــل التكنولوجيــا،
يمكنــك تأمينهــا بشــكل أفضــل .أ
المــر المثـ يـر أنــه يمكنــك تَع ُلــم هــذه التقنيــات ف ي� أي مــكان ووقــت تحــدده وأنــت مرتــاح ف ي� م�نز لــك.

كيف تبدأ؟

يث� اهتمامك منها.
لست متأكدا من أين تبدأ؟ قم باستكشاف تقنيات مختلفة وحدد ما ي
ال�مجــة ،لغــة  Pythonأو  HTMLأو  Javascriptنقطــة جيــدة للبــدء وإن كنــت لســت متأكــداً مــن أيــن تبــدأ
ال�مجــة :تعلــم أساســيات ب
ب
ف
ت
ن
ال�مجــة.
ال َتع ُلــم؟ عليــك البحــث عــن مواقــع التدريــب عـ بـر إ
الن�نــت أو الحصــول عــى كتــب للمبتدئـ يـ� ي� ب
أ
النظمــة :تعلــم أساســيات إدارة نظــام التشــغيل ،مثــل  Linuxأو  .Windowsإذا كنــت ترغــب ح ًقــا ف ي� االحـ تـراف ،ابــدأ باســتخدام .Linux
حيــث يُ َعــد تَع ُلــم مبــادئ إدارة نظــام  Linuxمهــارة قويــة ستســاعدك ف ي� أي مســار تســلكه ف ي� أمــن المعلومــات.
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التطبيقات :تعلم كيفية تنصيب وإعداد التطبيقات وصيانتها ،مثل خادم الويب أو خادم .DNS
الشــبكات :تعلــم كيــف تعمــل الشــبكة ،وكيــف تتواصــل أجهــزة الحاســوب وملحقاتهــا مــع بعضهــا البعــض وتقنيــات تحليــل البيانــات عـ بـر
م�لــك عــى أ
ممتعــا للغايــة لتتعلمــه مــن بيتــك ألن نز
الرجــح عبــارة عــن شــبكة حاســوب بهــا العديد مــن أنواع
الشــبكة .يمكــن أن يكــون هــذا ً
أ
الجهــزة المتصلــة بها.
هنــاك طريقــة رائعــة لل َتع ُلــم وهــي إعــداد مختـ بـرك الخــاص ف� الم ـنز ل .هــذا أمــر ســهل للغايــة حيــث أنــه يمكنــك إنشــاء أنظمــة تشــغيل ت
اف�اضيــة
ي
أو وهميــة متعــددة عــى نفــس الكمبيوتــر ،أو إعــداد مختـ بـر باســتخدام مصــادر ســحابة مثــل  Amazon AWSأو  .Microsoft Azureبمجــرد تحديــد
أنظمــة التشــغيل وتنصيبهــا ،ابــدأ ف� التفاعــل معهــا وتعلــم بقــدر اســتطاعتك .هنــاك خيــار آخــر أيضـاً وهــو االلتقــاء والعمــل مــع آ
الخريــن ف ي� مجــال
ي
أ
أ
ف
تقريبــا كل مدينــة كـ بـرى بهــا العديــد مــن المؤتمــرات المحليــة لمــن
ـ� لمــن المعلومــات بالقــرب منــكً .
أمــن المعلومــات .فكــر ي� حضــور مؤتمــر محـ ي
ـ� ،الجــزء أ
المعلومــات كل ســنة .وتســمى مثــل هــذه المؤتمــرات “ ”Bsidesوعــادة مــا تكــون مصممــة لمســاعدة المبتدئـ ي ن
الصعــب هــو العثــور عــى
هــذا الحــدث أ
الول أو اللقــاء .بمجــرد حضــور إحــدى اللقــاءات ،ســوف تنمــو الشــبكة والفــرص الخاصــة بــك أضعافـاً مضاعفــة .كمــا تشــمل الخيــارات
الخــرى للتع ُلــم :مقاطــع فيديــو  YouTubeومنتديــات ال تن�نــت واالشـ تـراك ف� مدونــات محـ تـر ف� أ
أ
المــن أو المشــاركة ف ي� أحــداث Capture the Flag
إ
َ
ي
ي
ت
 )(CTFعـ بـر إ ت
ـ� تســاعدك عــى بــدء حياتــك المهنيــة ،بمــا ف ي� ذلــك أكاديميــات CyberTalent Immersion
ـرا ،هنــاك العديــد مــن ب
الن�نــت .أخـ ي ً
ال�امــج الـ ي
و  Cyber Acesو .Cyber Patriot
ف
ش
ـرا يحتاجــه عالــم أمــن المعلومــات
ـال ،أنــت قــد تجلــب شــي ًئا فريـ ًـدا ومتمـ ي ز ً
�ء يعيقــك .بغــض النظــر عــن مجــال تخصصــك الحـ ي
ي� النهايــة ال تــدع أي ي
آ
ف
ف
ف
ت
ـتأ� الفــرص.
بشــدة .المفتــاح هــو شــغفك للتعلــم .بمجــرد البــدء ي� تطويــر مهاراتــك والبــدء ي� مقابلــة الخريــن ي� هــذا المجــال ،سـ ي

الضيف المحرر

ـا� الرقمــي ف�  ManTech CARDوكبــرة أ
ئ
الســاتذة و
ي
هيــذر ماهاليــك ( )@heathermahalikمديــرة هندســة البحــث الجنـ ي
ي
ف أ
ئ
ـي� ن يا� منــذ
ـا� الرقمــي واالســتجابة للحــوادث ( .)DFIRتعمــل ي� المــن السـ ب
مؤلفــي دورات  SANSالرقميــة للبحــث الجنـ ي
عامــا وتحــب وظيفتهــا .لديهــا بلــوق اســمه www.smarterforensics.com
مــا يقــرب مــن ً 17
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