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 مطالب فهرست
 

 مقدمه 

 آزمونگر نفوذ 

 رمزنگار 

 متخصص فارنزیک 

 تحلیلگر نفوذ 

 ادمین امنیت 

 تحلیلگر امنیت 

 معمار امنیت 

 حسابرس امنیت 

 مشاور امنیت 

 مدیرکل امنیت 

 مهندس امنیت 

 مدیر امنیت 

 توسعه دهنده امنیت نرم افزار 

 امنیتمتخصص  

 حسابرس امنیت کد 

 ارزیاب آسیب پذیری 

 فرمانده ارشد امنیت اطالعات 

 

 . محمد شریعیت مهر 9315اردیبهشت 
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 مورد از رایج ترین و 91کتاب راهنمای مشاغل امنیت سایبری به معرفی 

ارایه  و توضیحات تکمییلامنیت سایبری پرداخته  جایگاههای شغیل پردرآمدترین

یم کند . در کتاب راهنمای مشاغل امنیت سایبری  هر حرفه به صورت جداگانه 

 مورد کنکاش و برریس قرار یم گیرد. این موارد شامل :

 

 ارایه تعریف جامعی از حرفه 

 مسئولیت های شخص در آن جایگاه 

 شغیل برای رسیدن به جایگاه مورد نظرمسیرهای  

 میانگین درآمد سالیانه )بر اساس آمارهای جهاین( 

 پیش نیازها شامل مدارک دانشگاهی , سابقه کار و گواهینامه ها 

 مورد نیاز مهارت های فین 

 مورد نیاز مهارت های فردی 

 

هرچند مشاغل امنیت سایبری بسیار گسترده هستند و سازمان های گوناگون 

کن است هرکدام تعریف خایص از آنها ارایه کنند و مسلما فراتر موارد ذکر مم

مورد هستند .  91شده هستند , ویل تمام این مشاغل به نحوی زیر مجموعه این 

در برخی ارگان ها ممکن است یک جایگاه شغیل با نام متفاویت شناخته شود که 

ه یم شود. این کتاب جنب در کتاب به معرفی اسایم مشابه هر حرفه نیز پرداخته

آموزیش ندارد ویل از نظر اطالعایت برای اشخایص که یم خواهند وارد دنیای 

 امنیت سایبری شوند یم تواند یک مرجع کامل محسوب گردد.
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که هکر اخالقی  (Penetration Tester)آزمونگر نفوذ یا همان تستر نفوذ یا پن تستر 

به کاوش پرداخته و آسیب پذیری های امنییت موجود در , نیز نامیده یم شود 

 .شبکه ها و سیستم ها را بکارگیری یم کند, اپلیکیشن های وب 

 

ا با در این حرفه شم. به عبارت دیگر شما برای هک قانوین پول دریافت یم کنید

ابزارها از پیش توسط ی از این برخ. ابزارهای نفوذ زیادی سروکار خواهید داشت

دیگر متخصصین طراحی شده اند و در اختیار شما هستند و در برخی موارد شما 

نیاز به طراحی ابزارهای خود دارید تا حمالت سایبری واقعی را همانندسازی 

هدف نهایی شما کمک به یک سازمان به منظور بهینه سازی امنیت یم . کنید

 .باشد
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قانوین بسیار جذاب ویل در عین حال بسیار خسته کننده و مالل آور حرفه هک 

برخالف هکرهای واقعی که زمان نامحدود برای نفوذ به شبکه را در اختیار . است

 شما, دارند و یم توانند در هر محدوده ای به صورت غیرقانوین فعالیت کنند 

 . محدود به زمان و فعالیت هستید 
ما با سازمان هدف تنها چند روز فرصت برای برریس ممکن است در قرارداد ش

همچنین شما نیم توانید به صورت آزادانه به سیستم های ! وجود داشته باشد

از نظر قانوین محدوده فیزییک حمله از نظر بخش های مورد . هدف نفوذ کنید 

نجام ا انظر و سرورهای شبکه سازمان و کارهایی که یم توانید بر روی این سروره

 . دهید برای شما تعیین یم شود 
شاید سازمان هدف به شما تنها امکان حمله به سیستم های کالینیت را بدهد و 

ممکن است تنها نود خایص از . نفوذ به سرورهای حیایت اکیدا منع شده باشد

مثال بخش فروش و سرورهای . شبکه سازمان برای هدف در نظر گرفته شود

 . محرمانیگ محدود شده باشند العایت وفروش که از نظر اط

موضوع خسته کننده درباره این حرفه این است که شما دایما بایسیت یافته های 

الوه به ع. خود را ثبت کرده و مستندایت برای ارایه به سازمان هدف ایجاد کنید 

بایسیت یافته ها و روش های نفوذ خود را برای مدیران شبکه سازمان هدف 

گزاریش قابل فهم برای برخی مدیران که شاید از نظر دانش د و حیت توضیح دهی

 . فین در سطح پاییین هستند ایجاد کنید 

 :  شرح وظایف کیل این حرفه به صورت زیر یم باشد

 

سیستم های رایانه ای , انجام تست های نفوذ قراردادی بر روی شبکه ها  

 .و اپلیکیشن های مبتین بر وب

 سیستم ها و دیوایس های شبکه, اعمال ارزیایب امنیت فیزییک سرورها  

 طراحی و ایجاد ابزارهای نفوذ و تست جدید 

 Thin Clientاپلیکیشن های , کاوش آسیب پذیری ها در اپلیکیشن های وب  

 .و دیگر اپلیکیشن های استاندارد, ها 
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ز توانند با استفاده ابرریس دقیق و اشاره دقیق به متدهایی که هکرها یم  

 .آنها ضعف های امنییت را بکارگیری کنند

اجرای حمالت مهندیس اجتماعی به منظور نمایان کردن حفره های امنییت  

به عنوان مثال عدم وجود امنیت کافی کاربران سازمان و یا سیاست های ) 

 ...(ضعیف پسورد و 

وجود امنییت م ترکیب کردن مالحضات کسب و کار با دیگر استراتژی های 

سرور ها که  DownTimeاشاره به احتمال زمان ازکارافتادیگ برای مثال ) 

موجب عدم کسب درآمد سازمان شده و یا دیگر هزینه های وابسته به 

 (مسایل امنییت

مستندسازی و بحث و گفتگو درباره یافته های امنییت با تیم های , تحقیق  

 آییت و مدیریت

 ی ها و راهکارهای امنیت اطالعاتمرور و تعریف نیازماند 

کار بر روی بهینه های سازی امنیت خدمات که شامل ارتقا متدلوژی های  

 .امنییت موجود و ابزارهای پشتیباین یم باشد

ارایه فیدبک ها و بازخوردها و تایید برطرف سازی این مشکالت امنییت پس  

 .از اطالع رساین به سازمان

 

به صورت معمول بر روی بکارگیری آسیب پذیری  در طی فرایند تست نفوذ شما

ازید یم پرد( به عنوان مثال هدف برای از هم گسستن و نفوذ به یک سیستم)ها 

این کار به . ویل در حالت عادی شما نیاز ندارید تا هدف خود را اثبات کنید

 .ارزیایب امنییت محول خواهد شد

یک آزمونگر نفوذ یم تواند به سادیگ تصاویری از یافته ها و نفوذهای خود گرفته 

و دستریس کامل به پایگاه داده و دیگر موارد را نمایش دهد و نیازی به انجام 

 .ندارد( تخریب و سرقت اطالعات)کارهایی که مجرمان سایبری انجام یم دهند 
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ابهام های زیادی درباره تفاوت بین آزمونگرهای نفوذ و ارزیاب آسیب پذیری 

 .وجود دارد

به منظور بدست آوردن یک هدف حمله شبیه سازی شده  تست های نفوذ

این اهداف شبیه سازی شده بایسیت توسط مشتریان . طراحی شده است

دستریس به محتویات یک هدف عمویم یم تواند . ارایه شوند( سازمان هدف)

اطالعات امنییت  ارزشمند مشتریان سازمان و نفوذ به پایگاه داده های خرید و

 .این اطالعات امنییت به صورت معمول در شبکه داخیل سازمان قرار دارند . باشد

همچنین یم توان به سیستم های منابع انساین سازمان نفوذ کرد و اطالعات طبقه 

 .ن را ارایه کردبندی شده کاربران سازما

به منظور بدست آوردن یک لیست اولیت بندی شده از  ارزیایب آسیب پذیری

این کار برای کاربران سازمان انجام یم . آسیب پذیری ها طراحی شده است

یم دانند که دارای مسایل و مشکالیت هستند و ( سازمان هدف)مشتریان . شود

 . دی آنها هستند تنها نیازمند کمک برای شناسایی و اولویت بن

 .به زبان ساده ارزیاب آسیب پذیری لیست گرا و تسترهای نفوذ هدف گرا هستند

 

برخی از اشخاص . آزمونگر نفوذ یم تواند از همه بخش ها وارد این حرفه شود

 .یم گیرند CSتست نفوذ را در دانشگاه خود آغاز کرده و برخی دیگر مدارک 

کارفرمایان , جدای از این موضوع که شما چه مسیری را تا اینجا طی کرده اید 

در صورتیکه سواد چنداین نداشته باشید به احتمال زیاد شما را استخدام 

 . نخواهند کرد
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 :شما همیشه یم توانید در مشاغل زیر تجربه کافی را بدست آورید 

 Security Manager مدیر امنییت 

 Network Manager مدیر شبکه 

 System Manager مدیر سیستم 

 Network Engineer مهندس شبکه 

 

پس از اینکه ارزش خود به عنوان یک آزمونگر نفوذ را به اثبات رساندید یم 

 : توانید به حرفه های زیر کوچ کنید

 Senior Penetration Tester آزمونگر نفوذ ارشد 

 Senior Security Consultant مشاور امنییت ارشد 

 Senior Security Architect معمار امنییت ارشد 

 

میانگین دستمزد سالیانه یک  PayScaleبر اساس آمار داده شده در سایت 

در این حرفه یم توانید انتظار حقوق . دالر یم باشد 77,774آزمونوگر نفوذ بین 

این درآمد شامل . دالر در سال را داشته باشید 117,398تا  44,220متوسط بین 

. کمسیون و حق ماموریت و دیگر موارد باشد, پاداش ها , حقوق سالیانه شما 

سابقه کاری و اعتبار و قدرت , مسلما این حقوق بنا به میزان تجربه شما در کار 

 .مان مربوطه متفاوت خواهد بودمایل ساز 

 

 ازآنجایی که هک. بیشتر آزمونگرهای نفوذ دارای یک مدرک تخصیص نیستند

 داشتن یک مدرک, قانوین بیشتر درباره مهارت است تا اعتبار یک مدرک خاص 

کارشنایس یا ارشد امنیت سایبری غیرضروری است چرا که شما بیشتر نیازمند 

 .کاری و شغیل داریدتجربه 
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به کنفرانس های . مهارت های تست نفوذ خود را به هر شیوه ممکن ارتقا دهید

تمرین های تست نفوذ خود را انجام , مقاالت امنییت را مطالعه کنید , هک رفته 

 .دهید و از دیگر تسترها کسب مهارت کنید

 

سال تجربه مرتبط با امنیت شبکه و  4تا  2بیشتر کارکنان فعال در این زمینه بین 

آزمونگرهای نفوذ ارشد . رزیایب آسیب پذیری دارندکار در زمینه تست نفوذ و ا

سال  01تا  3این افراد ممکن است بین . دارای ارزش و توانایی باالتری هستند

 .تجربه کاری داشته باشند

 

ندیس مه, اتوماسیون فرایندها , کد  توسعه, ارزیایب امنییت , آزمونگرهای نفوذ 

پس تا جایی که یم توانید درباره . پیاده سازی یم کنندرا ... معکوس باینری ها و

ارتباطات و پروتکل های شبکه دانش خود را ارتقا , نرم افزارها , سیستم عامل ها 

 : در اینجا برخی از مهارت های فین مورد نیاز را لیست یم کنیم .دهید
 

 کامل سیستم عامل های ویندوز و یونیکس و لینوکسشناخت  

 C,C++,C#,Java,ASM,Python,PHP,PERLزبان های برنامه نوییس  

برپ , انمپ , به عنوان مثال نسوس)سرورهای شبکه و ابزارهای شبکه  

 ..(و 

 سخت افزار کامپیوتر و سیستم های نرم افزاری 

 ...و  ISO 27001/27002 , NIST , HIPPA , SOXفریم ورک های امنییت مثل  

 ...و  Fortify , AppScanابزارهای امنییت مثل  

 آنالیز آسیب پذیری و مهندیس اجتماعی 

 فریم ورک متااسپلوییت 

 اصول رمزنگاریابزارهای بازریس قانوین و  
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 .هیچ لیست ارجحی از گواهینامه های مورد نیاز برای آزمونگر نفوذ وجود ندارد

تر شدر صنعت آییت شما یم توانید گواهینامه های زیر را برای اعتبار یبهرچند که 

 .خود کسب کنید
 

CEH : Certified Ethical Hacker 

CPT : Certified Penetration Tester 

CEPT : Certified Expert Penetration Tester 

GPEN : GIAC Certified Penetration Tester 

OSCP : Offensive Security Certified Professional 

CISSP : Certified Information Systems Security Professional 

GCIH : GIAC Certified Incident Handler 

GCFE : GIAC Certified Forensic Examiner 

GCFA : GIAC Certified Forensic Analyst 

CCFE : Certified Computer Forensic Examiner 

CREA : Certified Reverse Engineering Analyst 
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یک رمزنگار الگوریتم ها و رمزها و سیستم های امنییت را توسعه یم دهد تا قادر 

مخفی  اطالعات, یک آنالیزور یا تحلیل گر رمز . به رمزنگاری اطالعات حیایت باشد

نوان به ع)را در سیستم های امنییت رمزنگاری شده آنالیز و رمزگشایی یم کند 

 ( .متون رمز و پروتکل های ارتباطی, مثال داده های رمزنگاری شده 

 

ک درست مثل ی. در این شرایط شما کدساز و شکننده و بازکننده کد خواهید بود

ت داشتن مهارت باال قادر به قفل ساز که هم کلید درست یم کند و در صور 

رمزنگار شخیص متخصص است که شما را از . بازگشایی کلید نیز خواهد بود

 .محرمانیگ داده ها مطمئن یم سازد
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به عنوان شوالیه سفید داده ها شما بایسیت مسئولیت های زیر را درون سازمان 

 : هدف خود پیاده سازی و انجام دهید

 

 دستکاری و یا حذف, کیپ ,  شنودمحافظت از اطالعات حیایت در مقابل  

تحلیل هدف قراردادن ضعف های رمزنگاری سیستم های امنییت , ارزیایب  

 و الگوریتم ها

 ها آسیب پذیری مقابله باطراحی سیستم های امنییت قدرتمند به منظور  

ل مشکالت توسعه مدل های آماری و ریایض به منظور آنالیز داده و ح 

 امنییت

 نظور افزایش قابلیت اطمینانتست و آزمون مدل های رایانه ای به م 

 تحقیق و آزمون تئوری ها و اپلیکیشن های رمزنگاری جدید, بازریس  

طوط خ, به عنوان مثال شبکه های بیسیم )کاوش ضعف های خطوط ارتباطی  

 ...(ایمیل ها و, تلفن های همراه , امن تلفن 

 ,به عنوان مثال کارت های اعتباری )اطمینان حاصل کنید داده های مایل  

ATM به صورت ( داده های درگاههای پرداخت و تراکنش های آنالین,  ها

ران مجاز قابل دستریس ایمن رمزنگاری شده اند و تنها از طریق کارب

 .هستند

تلفن ,  یسیمبه عنوان مثال شبکه های ب)اطمینان حاصل کنید انتقال داده ها  

توسط اشخاص غیرمجاز قابل ...( ایمیل ها و, تلفن های همراه , های امن 

 .دستریس نباشد و در حین انتقال تغییری در آنها ایجاد نشود

 ,رمزگشایی پیام های رمزی و سیستم های کدنوییس آژانس های نظایم  

 سیایس و سازمان های قضایی و قانوین

 ل کارآمد و موثر فرایند های رمزیتوسعه متدهای جدید برای کنتر 

ل به منظور ح, کسب و کارها و صنایع , ارایه پشتیباین فین به دولت ها  

 مشکالت و مسایل مرتبط با امنیت داده ها

توصیه به همکاران و کارکنان تحقیقایت در زمینه شیوه های رمزنگاری و  

 ریایض در اپلیکیشن ها

http://netamooz.net


 

 

شما بر طبق نوع شغل متفاوت خواهد به یاد داشته باشید که مسئولیت های 

تفاوت بسیاری با اشتغال در یک کمپاین بیمه  FBIیا  NSAکارکردن برای . بود

 . خواهد داشت

 

رمزنگارها و تحلیلگران رمز از تمایم بخش های کاری یم توانند وارد این حرفه 

ارد این حرفه شما حیت یم توانید درست پس از پایان دانشگاه خود و. شوند

نه یم توانید در ییک از گزی, زمانیکه به اندازه کافی تجربه کسب کردید . شوید

 : های زیر مشغول به کار شوید

 پروفسور دانشگاه 

 مشاور مایل 

 مشاور امنییت 

 

 تحلیلگر رمز را با اسایم زیر نیز یم شناسند/ یک رمزنگار

 تحلیلگر سیگنال 

 دکودر پیام 

 دکودر داده 

 رمزنگاریمتخصص  

 

از آنجایی که تحلیلگر رمز با ریاضیات سروکار دارد حقوق و دستمزد وی یم تواند 

 .بنا به شرایط کاری بسیار باال و یا کم باشد

متوسط حقوق سالیانه یک  SalaryExpertبر اساس آمار بدست آمده از سایت 

بر اساس همین آمار یک . دالر در کشور امریکا یم باشد 69,675تحلیلگر رمز 

 .ددالر درآمد دار 33تحلیلگر رمز ساعیت 

نیز بسیار مشابه است و یک تحلیلگر  SimplyHiredآمار بدست آمده از سایت 
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 .هزاردالر درآمد دارد 01رمز ساالنه 

نیز آمار مشابهی ارایه کرده و میانگین حقوق ساالنه یک  AllStarJobsسایت 

این سایت همچنین بیان یم کند که . ر بیان یم کند هزار دال 01تحلیلگر رمز را 

الر شروع به کار کرده و یک هزارد 41یک متخصص تازه کار با حقوق حداقل 

 .هزار دالر خواهد داشت 011متخصص حرفه ای و با سابقه درآمدی تا حداکثر 

 

علوم ,  ضیاتکارفرمایان این حوزه متخصصیین با مدرک دانشگاهی کارشنایس ریا

صورتیکه  در. مهندیس رایانه و یا رشته های مرتبط را استخدام یم کنند, کامپیوتر 

دارای مدرک دانشگاهی نیستید در صورت داشتن تجربه و مهارت کاری یم 

در هر دو زمینه  NSA. توانید از سد مدرک عبور کرده و اشتغال به کار پیدا کنید

 .استعدادهای بالقوه است مهارت های فین و غیرفین به دنبال

 

ممکن است در یپ یک دکترای فین یا یک کارشناس  MITیک شغل رمزنگاری در 

سال سابقه  3دیگر کارفرمایان ممکن است با . سال سابقه کاری باشند 5ارشد با 

مز یک تحلیلگر ر . کاری در زمینه مدیریت و مهندیس امنیت اطالعات رایض شوند

 .بنا به شرایط ممکن است قادر به اشتغال بدون هیچ زمینه شغیل باشدتازه کار 

 .فرما و شرایط بستیگ دارداین موضوع دقیقا به سلیقه کار

 

یات مهندیس رایانه و ریاض, رمزنگار و تحلیلگر رمز بر پایه سه زمینه علوم رایانه 

کنید در زمینه های زیر پس از شروع حرفه خود سعی . کاربردی بنا شده است

 .مهارت کسب کنید

 ساختارهای داده و الگوریتم, معماری رایانه 
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 جبر ماترییس و خطی و یا ریاضیات گسترده

 نظریه پیچیدیگ و نظریه اعداد, تئوری اطالعات , نظریه احتماالت 

و زبان های برنامه نوییس مشابه  C , C++ , Python , Javaزبان های برنامه نوییس 

 دیگر

ای کده, توابع هش , به عنوان مثال رمزنگاری متقارن ) اصول رمزنگاری متقارن 

 ...(و  MACا همان احرازهویت پیام ی

ال امضاهای دیجیت, تبادل کلید , رمزنگاری نامتقارن ) اصول رمزنگاری نامتقارن 

 ...(و 

 

وای دارای ق, تحلیلگر رمز و رمزنگارها اغلب افراد باهوش و با ضریب هویش باال 

 ,شبیه هر متخصص نفوذگر کد . ذهین تحلیل باال و به شدت خالق هستند

خاص این اش. گرهای رمز نیز تمایل به انجام چالش های پیچیده ریایض دارندتحیل

 .دقدرت و اشتیاق باالیی در حل پازل های پیچیده دارن

 

ن تحلیلگر رمز نیاز به در اختیار داشت, برخالف بسیاری از دیگر زمینه های شغیل 

یک گواهینامه برای این حرفه  EC-Councilبه تازیگ . مدراک حرفه ای زیادی ندارد 

 :توسعه داده است 

CES : Certified Encryption Specialist 
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در صورت تمایل می توانید راهنمای کامل 

 مشاغل امنیت سایبری را از اینجا تهیه فرمایید

http://netamooz.net/product/cyber-security-jobs-guide 
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