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ماهنامه آگاهی از امنیت اطالعات برای شما

سای�ی ،یک حرفه
امنیت ب
مقدمه

ـای�ی چـ ی ز
ـ�ی اســت کــه هــر روزه در اخبــار دربــاره آن میشــنویم و میبینیــم کــه ســازمانها و دولتهــا در رسارس دنیــا مــدام در حــال هــک شــدن
امنیــت سـ ب
ـای�ی وجــود دارد تــا بــه کمــک آنهــا بتــوان در مقابــل رشــد بســیار
هســتند .درخواســت همــکاری بســیار زیــادی بــرای افــراد دوره دیــده در زمینــه امنیــت سـ ب
زیــاد اینگونــه تهدیــد هــا دفــاع کــرد .در حقیقــت ،حــدود  3میلیــون درخواســت شــغل در ایــن خصــوص در رسارس دنیــا وجــود دارد .آیــا شــما بــرای خــود
ـای�ی حرفــه ای ( )Cybersecurity professionalدر نظــر گرفتــه ایــد؟ ایــن حرفــه بــا رشــد رسیــع و بســیار پویــا ،شــامل تعــداد
شــغیل بــا عنــوان امنیــت سـ ب
زیــادی تخصــص هــای انتخـ بـا� نظـ یـر کشــف جــرم )forensic)، end point security، critical infrastructure، Incident Response، secure codingو آگاهــی
ـای�ی شــما قــادر خواهیــد بــود در هــر کجــای دنیــا بــا مزایــای فــوق العــاده مشــغول بــه
و آمــوزش میباشــد .عــاوه بــر ایــن بــا انتخــاب حرفــه ی امنیــت سـ ب
کار شــوید و ایــن فرصـ تـی بــرای ایجــاد تفاوتهــای واقعــی خواهــد بــود.

آیا برای کار در این حرفه نیاز به دارا بودن مدرک علوم کامپیوتری است؟

بــه هیــچ عنــوان .بعـ ضـی از ت
به�یــن متخصصــان امنیـ تـی دارای پیشــینه هــای غـ یـر فـ نـی میباشــند،از بـ ی ن
ـ� ایــن متخصصــان افــرادی بــا رشــته زبــان انگلیــی
گرفتــه تــا رشــته هـ یـا� ماننــد پزشــی ،تاریــخ ،مکانیــک خــودرو ،ه ـرن و یــا حـ تـی مــادران خانــه دار دیــده میشــوند .نکتــه کلیــدی اشــتیاق بــه یادگـ یـری
ـ� نحــوه کار تکنولــوژی هــا خالصــه میشــود .زمـ ن
ـای�ی در دانسـ ت ن
ـا� میتوانیــد تکنولــوژی را بهـ تـر امــن کنیــد کــه بدانیــد آن
اســت -تمــام امنیــت سـ ب
تکنولــوژی چگونــه کار میکنــد.

چگونه ش�وع کنیم

اگــر نمیدانیــد از کجــا ش�وع کنید تکنولوژی های مختلف را برریس کنید و ببینید کدامیک برای شــما جالب تر اســت.
کدنویــی :اصــول برنامــه نویــی را بیاموزیــد ،میتوانیــد بــا پایتــون HTML ،و یــا  Javascriptش�وع کنیــد .بــرای ایــن کار میتوانیــد بــا
گشـ ت ن
ـوز� و یــا بــا مطالعــه کتــاب هــای آمـ ش
ـ� در ســایتهای آمـ ش
ـوز� مبتــدی کار خــود را ش�وع کنیــد.
ـو�
سیســتم هــا :اصــول اولیــه مدیریــت یــک سیســتم عامــل نظـ یـر وینــدوز و یــا لینوکــس را یــاد ی
بگ�یــد .کار بــا لینوکــس اســتارت خـ ب
اســت .یادگـ یـری مدیریــت لینوکــس از طریــق خــط فرمــان( )command lineمهــارت شــما را در ایــن مسـ یـر افزایــش خواهــد داد.
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برنامــه هــای کاربــردی :نحــوه پیکربنــدی ،اجــرا و نگهــداری برنامــه هــای کاربــردی نظـ یـر رسور وب( )web serverو یــا رسور  DNSرا
بیاموزیــد.
ـ� تجهـ ی ز
شــبکه بنــدی :نحــوه عملکــرد یــک شــبکه را بیاموزیــد و بــا جمــع آوری و تحلیــل ترافیــک هــای شــبکه ای بـ ی ن
ـ�ات و کامپیوتــر هــا
بگ�یــد کــه چگونــه ایــن تجهـ ی ز
ـ�ل خــود شــبکه ای از تجهـ ی ز
ـ�ات بــا یکدیگــر صحبــت میکننــد .بــه احتمــال زیــاد در مـ ن ز
ـ�ات متصــل بــه
یــاد ی
هــم را داشــته باشــید و ایــن کار میتوانــد بســیار لــذت بخــش باشــد.
یــک روش بســیار عــایل بــرای یادگـ یـری ایــن اســت کــه آزمایشــگاه خــود را در م ـن ز ل راه انــدازی کنیــد .ایــن کار بســیار راحــت اســت چــرا کــه شــما
میتوانیــد چندیــن سیســتم عامــل مجــازی را در یــک کامپیوتــر ی ز
نظــر
ف�یــی ایجــاد کنیــد و یــا بــا اســتفاده از منابــع ابــری( )Cloud resourcesی
 Amazon AWSو یــا  Microsoft Azureآزمایشــگاه مــورد نظــر خــود را راه انــدازی کنیــد .بــا اجــرا شــدن و بــاال آمــدن سیســتم عامــل میتوانیــد کار
کــردن بــا آنهــا را ش�وع کنیــد و هــر چـ ی ز
ـای�ی اســت.
بگ�یــد .گزینــه دیگــر مالقــات و کار کــردن بــا دیگــران در زمینــه امنیــت سـ ب
ـ�ی کــه میتوانیــد یــاد ی
ـای�ی (کــه اصطالحــا  conگفتــه میشــود) ش�کــت کنیــد .معمــوال در شــهرهای بــزرگ چندیــن رویــداد
در کنفرانــس هــای محــی مرتبــط بــا امنیــت سـ ب
ـای�ی کــه بــرای کمــک بــه افــراد مبتــدی طراحــی
از ایــن دســت در ســال برگــزار مــی شــود .یــک مجموعــه شــناخته شــده از رویدادهــای امنیــت سـ ب
ن
شــده  Bsideنــام دارد .ســخت تریــن بخــش پیــدا کــردن اولـ ی ن
ش
ـ� رویــداد یــا مالقــات اســت .زمانیکــه در اولـ یـ� رویــداد �کــت کردیــد ،ارتباطــات
ـمگ�ی افزایــش خواهــد یافــت .گزینــه هــای دیگــری نـ ی ز
ـ� بــرای یادگـ یـری وجــود دارد کــه شــامل ویدئــو هــای
و فرصــت هــای شــما بــه طــور چشـ ی
یوتیــوب ،انجمــن هــای آنالیــن و یــا عضویــت در وبــاگ هــای افــراد متخصــص امنیــت اســت .در اخــر اینکــه برنامــه هــای متعــددی بــرای کمــک
بــه شــما بعنــوان مبتــدی وجــود دارد تــا بتوانیــد حرفــه خــود را ش�وع کنیــد ،از جملــه ایــن برنامــه هــا میتــوان بــه CyberTalent Immersion
 Academiesو  Cyber Acesو  Cyber Patriot programsاشــاره کــرد.
در خاتمــه اجــازه ندهیــد کــه رشــته تحصیــی یــا ســابقه کاری قبــی شــما مانــع ش
پی�فــت شــما در ایــن خصــوص شــود .مهــم نیســت کــه ســابقه کاری
ـ�ی اســت ،بــا هــر پیــش زمینــه کاری کــه داریــد ،چـ ی ز
قبــی شــما چــه چـ ی ز
ـای�ی اســت را بــا
ـ�ی منحــر بــه فــرد و خــاص کــه مــورد نیــاز امنیــت سـ ب
خــود خواهیــد آورد .کلیــد آن اشــتیاق بــه یادگـ یـری اســت .هنگامــی کــه شــما ش�وع بــه توســعه مهــارت هــای خــود میکنیــد و بــا دیگــران در ایــن
زمینــه دیــدار میکنیــد ،فرصــت هــای جدیــد بــه رساغ شــما خواهــد آمــد.

رسدب� مهمان
ی

هیــدر ماهالیــک ( )@heathermahalikمدیــر و مهنــدس کشــف جــرم( )Forensicدر  ManTech Cardو همچنـ ی ن
ـ� اســتاد ارشــد
و نویســنده دوره هــای ( SANS Digital Forensics and Incident Response(DFIRمیباشــد .وی بمــدت  17ســال در زمینــه امنیــت
ـای�ی مشــغول بــه کار بــوده و شــیفته ایــن شــغل میباشــد .وبــاگ او از طریــق  www.smartforensics.comدر دسـ تـرس
سـ ب

همــگان اســت.
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