ﭼﻄﻮر ﻫﮑﺮ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ﺷﻮﯾﻢ؟ درآﻣﺪ ﻫﮑﺮﻫﺎی
ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ روﯾﺎی ﻫﮑﺮ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪن را در ﺳﺮ دارﯾﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال روﺑﻪرو ﺷﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ
ﻫﮏ و اﻣﻨﯿﺖ را از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ؟
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﺼﻮر ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد درﺑﺎره ﻫﮑﺮﻫﺎ ،ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻮرت ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه و در
ﯾﮏ اﺗﺎق ﺗﺎرﯾﮏ ،در ﺣﺎل ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺗﻤﺎم ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﺠﺮم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ داﻧﺸﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻔﺮهﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و در واﻗﻊ
از آنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﮑﺮﻫﺎی ﮐﻼه ﺳﯿﺎه )ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد( ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

دوره  CEHﯾﺎ  Certified Ethical Hackerﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻫﮏ اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ دورهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﮑﺮ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪن ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ
اﯾﻦ دوره ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در دورهﻫﺎی ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ  +Networkﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻘﺸﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻟﯿﺎن ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ را ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی اﻣﻨﯿﺖ و ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در وﺑﯿﻨﺎر راﯾﮕﺎن ﻧﻘﺸﻪ راه ورود ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﮏ و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ وﺑﯿﻨﺎر ،اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای ﻫﮑﺮ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪن ﭼﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
ﻫﮏ ،ﯾﮑﯽ از زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺣﻮزه ﺗﺴﺖ ﻧﻔﻮذ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﮑﺮ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶ ،ﻣﻬﺎرت و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮوز ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮﺑﯽ روی زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ در
زﻣﯿﻨﻪ  ،ITﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻮرد دوم ،روﺣﯿﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻮد
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .دﻧﯿﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﻫﯿﭻ ﺣﺪ و ﻣﺮزی ﻧﺪارد ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ،ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ
ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺎل ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﺪون داﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را ﯾﮏ ﻫﮑﺮ ﺑﻨﺎﻣﯿﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از آن ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻻ
ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن دورهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  CSCUﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻠﻂ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺷﺒﮑﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ و اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ
دورهﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،دوره ﻧﺘﻮرک ﭘﻼس اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن دورهﻫﺎی ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ وارد دورهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻮزه ﺗﺴﺖ ﻧﻔﻮذ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻮﯾﺪ

ﮐﻪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،دوره  CEHﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽﺗﺮﯾﻦ دوره در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ دوره ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در دوره  Sans 504ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل آن اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

درآﻣﺪ ﯾﮏ ﻫﮑﺮ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ وارد ﺣﻮزه ﻫﮏ و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،درآﻣﺪ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ اﺳﺖ.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﻫﮑﺮﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ درﺑﺎره ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ  2دﺳﺘﻪ از آنﻫﺎ ﮐﺎر دارﯾﻢ:
“ﻫﮑﺮﻫﺎی ﮐﻼه ﺳﯿﺎه” و “ﻫﮑﺮﻫﺎی ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ“.
ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﮑﺮﻫﺎی ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ،اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﺐ ﺷﻬﺮت ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﺎت آنﻫﺎ را ﺳﺮﻗﺖ ﯾﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ آنﻫﺎ اﺧﻼل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻫﮑﺮﻫﺎ ،ﻫﮑﺮﻫﺎی ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﺑﺎگ ﺑﺎﻧﺘﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﮏ و ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﻫﮑﺮﻫﺎی ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ،
ﻫﮑﺮﻫﺎی ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻫﮑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﯾﺎ اﺧﻼﻗﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﻫﮑﺮ اﺧﻼﻗﯽ 71,331 ،دﻻر اﺳﺖ .رﻧﺞ درآﻣﺪ آنﻫﺎ
از  24,760ﺗﺎ  111,502دﻻر و رﻧﺞ ﭘﺎداش از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  17,500دﻻر ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،درآﻣﺪ ﮐﻞ
آنﻫﺎ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭼﯿﺰی ﺑﯿﻦ  24,760ﺗﺎ  132,322دﻻر اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎگ ﺑﺎﻧﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش وزارت ﮐﺎر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد آن  117,900دﻻر اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ  Global Knowledge & TechRepublicدرﺑﺎره ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت ،اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن  ،CEHﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درآﻣﺪ را درﻣﯿﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن  ITداﺷﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪرک  CEHدر ﻣﯿﺎن  15ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮدرآﻣﺪ ،رﺗﺒﻪ ﻧﻬﻢ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ درآﻣﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻫﮑﺮ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮد و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از
ﻣﺸﺎﻏﻞ راﯾﺞ ﯾﮏ ﻫﮑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﻬﻨﺪس اﻣﻨﯿﺖ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺴﺖ ﻧﻔﻮذ ،ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺖ
اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم دورهﻫﺎ و آﻣﻮزشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻣﺘﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،در ﻗﺎﻟﺐ وﯾﺪﺋﻮ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ،
ﮐﻼس و وﺑﯿﻨﺎر ،ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻟﯿﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﯾﺎ داﻧﻠﻮد
راﯾﮕﺎن آﻣﻮزشﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻟﯿﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

