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ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی ���  و�
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  و انفورماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر 

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

را به  چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

در زمينه امور نشر  مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران  "جناب آقاي احسان امجدي بيگوند"كتابي كه در دست داريد با همت 

  انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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 مقدمه مولف  
هاي زیادي وجود داشته باشند که هرکدام درموضوعی  در دنیاي امنیت در رابطه با شبکه و امنیت شاید کتاب

اند بخشی از این حوزه را پوشش داده و اطالعات خوبی را به خواننده منتقل کنند. اما در این بین  سعی کرده
مند را به دنیاي  د جوانان و نوجوانان عالقههایی که بصورت مقدماتی و با زبانی ساده سعی داشته باشن جاي کتاب

  امنیت و هک قانونمند وصل کنند، خالی است. 
ساله بودم که عالقه زیادي به این حوزه داشت.  22من هم زمانی که به دنیاي شبکه و امنیت وارد شدم، جوانی 

چراکه منابع علمی محدودتر  زمان مسیر ورود به امنیت و یادگیري هک قانونمند به سادگی امروز نبود؛ شاید آن
پرداختند، به اندازه انگشتان هم دست نبودند. بزرگترین  هایی به تدریس امنیت می بودند و حتی آموزشگاه

دانشتند  ها نمی مند به هک قانونمند وجود داشت، این بود که آن مشکلی که در آن زمان پیش روي جوانان عالقه
  وارد این حوزه بشوند و راه را ادامه دهند.  به چه طریق و از چه مسیر صحیحی باید

هرچند که امروزه هم این مشکل وجود دارد و باید دید خوبی از امنیت و مسیر پیش روي جوانان قرار گیرد تا 
ها  ها بتوانند با دید مناسب و انتخاب آگاهانه پا به این دنیاي مرموز بگذارند. متاسفانه در برخی موارد آموزشگاه آن

کنند، به جوانان  هایی که خود برگزار می هاي آموزشی نقشه راه را بر حسب منافع خود و دوره حتی سایتو یا 
کنند که صدالبته این روش صحیح نیست و در نهایت ممکن است بعد از چندسال  فرد را به گمراهی  القاء می

  زده کند.  کشانده یا از امنیت خسته و دل
است تا با زبانی ساده و مخصوص جوانان عزیز، اطالعات خوبی را از مسیر  در فصل اول این کتاب تالش شده

ها  گویی، مفاهیم اولیه و الزم از امنیت به آن هاي بعد نیز با همین ساده ها منتقل شود و در فصل پیش رو به آن
کر قانونمند آموزش داده شده است. مطالب آموزش داده شده در این کتاب، مثل زیرساخت و فوندانسیون براي ه

  ماند. به عبارت دیگر هر هکري باید این مطالب را با جان و دل درك کرده باشد.  شدن می
ها  به همین دلیل هرچند که در انتهاي این کتاب کسی هکر تمام و کمال نخواهد شد و براي هکر شدن باید دوره

شد. دقت در یادگیري مطالب ارائه  ها هم کسی هکر نخواهد و تجارت زیادي را کسب کرد اما بدون این آموزش
شده بسیار مهم است؛ چرا که مثل ساختمانی که اگر فوندانسیون مناسبی نداشته باشد، متزلزل و شکننده 

هاي پیش رو حرفی  ها و چالش خواهد بود، هکري هم که زیرساخت اطالعاتی قدرتمندي نداشته باشد، در پروژه
  براي گفتن نخواهد داشت. 

مند به دنیاي امنیت و هک  نگارش این کتاب صرفا ایجاد پلی در ورود و یادگیري جوانان عالقه هدف بنده در
  است و امیدوارم خواننده در انتهاي این کتاب به این هدف رسیده باشد. 

ساله است که در حوزه امنیت و شبکه در دو جلد تقدیم شما خوبان  11اي  محتواي این کتاب ماحصل تجربه
  اند.  هاي الزم داده شده تر آموزش اول این کتاب بصورت تئوري و در جلد دوم با رویکردي عملی شود. جلد می
  

  کنم.  اند، تقدیم می این کتاب را به همسر و دختر عزیزم که پشتوانه آرامش فکري من در نگارش این کتاب بوده
  
  
  




