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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
ﺑﻪ وﻳﮋه ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﮔﺎمﻫﺎﻳﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارﻳﻢ ،ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻳﻢ.
ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻋﻠﻮم و ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون آن ،ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺎﺳﻲ
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ .اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ و راﺣﺖﺗﺮﻳﻦ راه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ روﺷﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺟﻤﻌﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ،
ﻣﺆﻟﻔﺎن ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺳﻨﻞ ورزﻳﺪه و ﻣﺎﻫﺮ در زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻮر ﻧﺸﺮ
درﺻﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﭘﺮﺑﺎر ،ﻣﻌﺘﺒﺮ و
ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ " ﺟﻨﺎب آﻗﺎي اﺣﺴﺎن اﻣﺠﺪي

"

و ﺗﻼش ﺟﻤﻌﻲ از ﻫﻤﻜﺎران

اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻳﻜﺎﻳﻚ اﻳﻦ ﮔﺮاﻣﻴﺎن ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮا:

زﻫﺮه ﻗﺰﻟﺒﺎش

در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺿﻤﻦ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري از ﺷﻤﺎ داﻧﺶﭘﮋوه ﮔﺮاﻣﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آدرس

dibagaran.mft.info

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

ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده ،اﻧﺘﺸﺎرات دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان را ﻛﻪ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ و وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﻫﺪف ﺧﻮد ﻣﻲداﻧﺪ،
ﻳﺎري ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﻫﻤﻮاره ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻀﻮرﺗﺎن ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
ﻣﺪﻳﺮ اﻧﺘﺸﺎرات
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان

bookmarket@mft.info
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به نام خدا
اگر "تکنیکهای پایهای هک قانونمند" را از جلد اول آن دنبال کرده باشید ،مشاهده کردید که در بخش اول این
کتاب ضمن معرفی مسیرهای یادگیری امنیت و صحبتی که دربارۀ آن داشتیم ،با شیب مالیمی شروع به یادگیری
مفاهیم ابتدایی و اصلی امنیت کردیم و در ادامه مسیر ،دربارۀ تهدیدات امنیتی و اصطالحات مربوط به آنها کار را
ادامه دادیم؛ در این بخش توانستیم بعد از مدتها که همۀ ناخوشیهای کامپیوتر را گردن ویروس بدبخت
میانداختیم ،متوجه شویم که ویروس فقط بخشی کوچک از تهدیداتی است که لحظه به لحظه سیستم ما را
تهدید میکند و عالوهبر آن کِرمها ،تروجانها ،باجافزارها و حتی جاسوسافزارها هم در آلودهسازی و تهدید
سیستم ما بازیگردانی میکنند.

با الیههای  OSIآشنا شدیم؛ الیههایی که بهطور مجازی اما منطقی ،تمامی اعمال و اتفاقاتی که در سیستم بر
روی ترافیکهای شبکهای رخ میدهد را با جزئیات به ما نشان میداد .الیههای  OSIرا هرچند در نتورک پالس
و یا آموزههای اولیه شبکه یاد میگیریم اما از نظر بنده ،بیشتر از آنکه در شبکه به الیههای  OSIسر و کارمان
بیافتد ،در امنیت و در هر لحظه ،آن هم با جزئیات به این الیهها و اتفاقی که در آنها رخ میدهد نیازمندیم؛ چراکه
امنیت علم جزئیات است و با چیزهایی قرار است در آن سروکله بزنیم که شاید در شبکه دیده نشوند و یا به آنها
اهمیت داده نشود.
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شاید تا همین چند ده سال گذشته پسوردها تنها چیزی بودند که برای امنیت دسترسی و احراز هویت
سیستمهایمان از آنها استفاده میکردیم؛ در زمان حاضر ،انواع و اقسام نرمافزارها و سختافزارهایی را داریم که
وظیفۀ آنها احراز هویت و مدیریت دسترسی است و شاید این موضوع باعث شده باشد تا برخی اهمیت استفاده و
امنیت پسورد را از یاد برده باشند ،اما اینطور نیست؛ هنوز هم پسوردها بهعنوان قدیمیترین و اولین سد دفاعی
میتوانند مانع و دافع بسیاری از تهدیدات و حمالتی باشند که اگر به الیههای درونیتر سیستم نفوذ کنند،
میتوانند خسارات مالی و معنوی زیادی ببار آورند؛ بنابراین بایسته است تا از این سد دفاعی که وظیفهاش
محافظت از سیستمهای ماست ،بهخوبی محافظت کنیم؛ چراکه اگر این سد متزلزل باشد و تا تلنگری بشکند،
دودش به چشم خودمان میرود.
در جلد اول ،مفصل دربارۀ پسوردها صحبت کردیم؛ گفتیم که اضافهکردن حتی یک کاراکتر به طول پسورد ،تا چه
حد میتواند کار را برای هکرها سختتر کند؛ درباره روشهای پیچیدهکردن پسوردها صحبت کردیم و آموختیم
که به چه صورت میتوان پسوردهایی را برای خودمان انتخاب کنیم که هم بخاطرسپاری آنها راحت باشد و هم از
امنیت آن چیزی کم نشود.
فارغ از این صحبتها ،از آنجاییکه بیشترین زمان استفاده از اینترنت را وبگردی تشکیل میدهد و در ادارات نیز
مکاتبات ایمیلی بخش مهمی از ارتباطات کاری را تشکیل میدهد ،الزم دیدیم که بهعنوان فوندانسیون و
زیرساخت اطالعاتی در حوزۀ امنیت در این حوزهها هم ورود کنیم و دربارۀ تهدیدات و همچنین روشهای دفع
تهدیدات مرتبط با این زمینهها ،مطالبی را یاد بگیریم.
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از خریدهای اینترنتی و تبادالت مالی در فضای ناامن اینترنت گرفته تا پاپها و کوکیهایی که هدف آنها سرقت
اطالعات هویتی کاربر است ،کمینهایی برای کاربران وجود دارد که باید در ابتدای ورود به دنیای امنیت با آنها
آشنا باشد .یا حتی در مورد ایمیلها بخصوص ایمیلهایی که هر لحظه در اینباکس ما ممکن است سروکلهشان
پیدا شود .اصالً از کجا میتوان مطمئن شد که یک ایمیل امن است یا خیر.
در انتهای جلد اول کتاب هم گفتیم که دنیای هک همیشه به آن صورتی نیست که در فیلمها نشان داده میشود
و در بسیاری از موارد شرکتها ،سازمانها یا حتی زیرساختهای اطالعاتی و شهری چنان هک میشوند که
برخالف فیلمها نه در آنها از اسلحه و باندهای تبهکاری هیجانانگیز خبری است و نه از سیستمهایی که صفحات
عجیب و غریب مشکی رنگ در آنها باز است و هکری که با سرعت زیاد در حال زدن کلیدهای صفحه کلید است.

دربارۀ "مهندسی اجتماعی" صحبت کردیم؛ اینکه در این روش برای هککردن نیازی به ابزارها و زیرساختهای
خاص نیست .در این روش فقط هنرهای فردی حکم میکند که چه کسی برنده دوئل این نبرد دیجیتال است.
روشهای مختلف این نوع حمله را بررسی کردیم و گفتیم که به چه صورت میتوان مانع این نوع حمالت روانی
شد.
اما در جلد دوم این کتاب ،هدف این است که کمی از تئوری فاصله بگیریم و شما عزیزان را با ابزارهای مهم
امنیتی آشنا کنیم .درواقع در این کتاب سعی شده است تا رویکردمان کمی عملیتر باشد با این امید که از همین
ابتدای ورود به دنیای پر رمزوراز امنیت ،با جنبههای عملی همانقدر آشنا باشید که با جنبههای عملی آشنا شده
بودید.
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در هر زمینهای که وارد شوید و قصد حرفهایشدن داشته باشید ،قطعاً ابزارهایی وجود دارند که بهطور خاص برای
همان حرفه طراحی شدهاند و با استفاده از آنها بهراحتی بیشتر و دستی بازتر خواهید توانست کار خود را انجام
دهید .بهطور مثال در زمینۀ طراحی و کارهای گرافیکی شاید بتوان بهعنوان یک فرد مبتدی با ابزاری مانند
 paintکه بهطور پیشفرض در ویندوز وجود دارد ،کار خود را شروع کنید اما مدتی نخواهد گذشت که متوجه
خواهید شد این نرمافزار جوابگوی نیازهای اولیه شما در طراحی نیست و به همین علت ممکن است با ابزارهایی
خاصتر و حرفهای مانند فتوشاپ کار را ادامه دهید .قطعاً فتوشاپ هم پایان کار نخواهد بود و گامبهگام از
ابزارهایی استفاده خواهید کرد که بسته به نوع تجربه و دانش شما ،جوابگوی نیازتان باشد.
در امنیت هم به همین صورت است .از همین ابتدا تا سالهای بعد که در این حوزه برای خودتان اسم و رسمی به
پا کنید ،ابزارهایی وجود دارند که گام به گام با آنها سروکار خواهید داشت .من اصطالحاً به این ابزارها ،ابزارهای
گذری یا موقت میگویم؛ چراکه اگر اهل پیشرفت و حرفهایشدن باشید ،مدت زیادی از آنها استفاده نخواهید کرد
و به استفاده از ابزارهایی پیشرفتهتر ترغیب خواهید شد.
اما در این بین ابزارها ،پلتفرمهایی وجود دارند که انعطاف آنها به حدی است که با سطوح مختلفی از تجربه و
دانش و فراخور سطح کاربر استفادهکننده ،جوابگوی نیاز آنها خواهند بود؛ اینها ابزارهایی هستند که در امنیت اسم
آنها را زیاد میشنوید و سالهای سال میتوانند کمک دست شما بخصوص در هک و تست نفوذ باشند.
در این کتاب قصد داریم تا روی این ابزارها متمرکز شویم و شما را با چیزهایی آشنا کنیم که قطعاً تا سالهای
سال به کارتان میآید؛ پس چه فرصتی از این بهتر که از همین ابتدا با آنها آشنا شویم.

