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 Ec-Councilدرباره ی  .1

به شهرت  Ec-councilکه با نام اختصاری  *انجمن بین المللی مشاوران تجارت الکترونیک 

 رسیده است، یکی از اعضای پشتیبانی امنیت اطالعات ایالت متحده می باشد.

هدف هدف بهبود ابزار امنیت اطالعات و جلوگیری از حمالت  تاسیس گردیده است. این انجمن با 

چرا که تحقیقات و شواهد به درستی نشان می دهد که جرایم اینترنتی و خصوصاً هک، با نرخ 

تصاعدی نگران کننده ای در حال رشد است، و حتی با به کار گیری تجهیزات پیشرفته در شبکه ها، 

 رد متعددی از نفوذ به شبکه ها و افزایش میزان حمالت پیچیده هستیم.روزانه شاهد موا

اقدام به پایه گذاری  **پس از گذشت مدت زمان کوتاهی از پیدایش این انجمن، موسسان آن 

 استانداردها و مدارک معتبر بین المللی در زمینه ی تجارت الکترونیک و فضای امنیت اطالعات نمودند.

ارائه دهنده و صاحب امتیاز گواهی نامه های مشهور جهانی در   Ec-Councilدر حال حاضر انجمن 

 شاخه های گوناگون بازرگانی الکترونیک و مهارت های امنیت اطاعات می باشد. از جمله :

- Certified Ethical Hacker (CEH) 

- Computer Hacking Forensics Investigator (CHFI) 

- EC-Council Certified Analyst (ECSA) 

- License Penetration Tester (LPT) 

 

 

* International Council of Electronic Commerce Consultants 

** Jay Bavisi and HajaMohideen 



 
 

 

2 www.vistaac.com 
  Tel :+9821 - 88 50 80 80 

 

Vista Training Group 

، NSAاین انجمن دارای تائیدیه از حوزه های متعدد دولتی ایالت متحده از قبیل پلیس فدرال، 

CNSS  کشور جهان در مقام یکی از برجسته ترین اصول آموزشی  04شعبه در  054و ...  با بیش از

 امنیت شبکهمشغول به فعالیت می باشد.

از کارشناسان حرفه ای امنیت اطالعات موفق به اخذ مدارک این شرکت  30,000هم اکنون بیش از 

 شده اند.

CEH  وCHFI ی امنیت می باشد که از نظر کاربرد، بازار کار و  از مهمترین مدارک این انجمن در شاخه

شرکت سیسکو رقابت می کند جالب است بدانید که وزارت  CCIE Securityسطح در آمد با مدرک 

را دستور ات امنیتی خود جای داده و این برنامه را به عنوان یکی از  CEHدفاع ایالت متحده 

 بر شمرده است. CND-SPاستانداردهای الزامی برای دستیابی به 
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 Ec-Councilدوره های آموزشی  .2

 زیر در نظر گرفت. جدولمی توان دوره های آموزشی امنیت شبکه این انجمن را مطابق 

 

Security Awareness : Security 5 

 

Security Administration: EC-Council 

Network Security Administrator (ENSA) 

 

Ethical Hacking: Certified Ethical Hacker 

(CEH) 

 

Computer Forensics : Computer Hacking 

Forensic Investigator (CHFI) 

 

Penetration Testing : EC-Council Certified 

Security Analyst (ECSA)/ Licensed 

Penetration Tester (LPT) 
 

 

 

از  CEH & CHFI نیاز بازار شغلی ایران دوره های  چنینه قدمت برگزاری دوره ها و همبا توجه ب

، به عاله آنچه که به عنوان پیش نیاز دوره ه های مذکور در میزان تقاضای بیشتری برخوردار هستند

 می باشد. Comptiaمحصول شرکت  +Securityکشورمان تدریس می گردد، دوره ی 
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 مقابله با آنهاروشهاي كاربردي هك و نحوه معرفی دوره های  .3

 Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)    &(CEH) Ethical HackerCertified     

 + Networkیا    NSAپیش نیاز : 

 

 Computer Hacking Forensic Investigator)ساعت ) 54  (CEH)ساعت 54مدت دوره : 

 

 مضامین دوره :

 

 استفاده هكرهاي مقید )كاله سفید(روش ها و تكنیك هاي واقعي مورد  -

 يادگیري نحوه نفوذ مهاجمین به شبكه و سیستم ها  -

 آموزش نحوه تقويت شبكه ها و سرويس دهنده ها  -

 آموزش نحوه تدوين و به كارگیري يك سیاست امنیتي كارآمد در شبكه  -

 آموزش نحوه انجام آزمون نفوذ -

 

با آنهاا از اصالي تارين و مهمتارين دوره هااي آموزشاي  دوره روشهاي كاربردي هك و نحوه مقابله

مورد نیاز براي مديران شبكه مي باشد. در طول اين دوره صد ساعته، سناريوها و مثالهاي واقعي مورد 

گاردد كاه داراي تجرباه  بررسي قرار مي گیرد. دوره كااربردي روشاهاي هاك و مقابلاه باا آنهاا ارائاه مي

د. از آنجايي كاه داشاتن درد درساتي نسابت باه مراحال مكتلا  ياك ارزشمندي در اين امر مي باشن

باشد؛ در اين دوره آموزشاي چرخاه و مراحال ياك حملاه باه  حمله از نكات الزم براي مديران امنیت مي

صورت كامل بررسي مي شود، از شناسايي مقدماتي تا طراحي نقشه حمله و تصارف كاردن هادف و 

 يا ترفیع مجوزهاي دسترسي.

شگاه طراحي شده به همین منظور امكانات الزم در اختیار شركت كنندگان قرار مي گیارد در آزماي

تا مباني ارائه شده به صورت عملي مورد آزماون قارار گیارد. شاركت كننادگان باا پیگیاري تمارين هااي 

طراحي شده با تكنیك ها و روش هاي واقعي حمالت چه از داخل و چه از خارج سازمان به خوبي آشنا 

ي نفاوذ باه  و روشاها TCP/IP , Windows, Unixشوند. تاكید اصالي در ايان دوره بار مباحاي فناي مي 

ها و  شاابكه اساات. در پايااان دوره روشااهاي مااوگر جهاات جلااوگیري از حمااالت هماننااد تقوياات سیسااتم

 استراتژي هاي حفاظت از شبكه ارائه خواهد شد.
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 عبارت است از : اين دوره ارائه مي شود  آنچه كه در

 

 آشنايي با فرهنگ هكرها و انگیزه هاي آنها  -

 جهت حمله هاي الكترونیكي TCP/IPآشنايي با مفاهیم مورد نیاز  -

 بررسي روشهاي استكراج و شناسايي در محیط شبكه  -

 Windowsو  Unixبررسي و شناخت حمله برعلیه سیستم هاي  -

 فاظتي بررسي و آشنايي با حمالت برعلیه شبكه ها و تجهیزات ح -

 اغفال و دورزدن ديواره آتش و سیستم تشكیص نفوذ  -

 Windowsو  Unixنحوه تقويت و امن كردن شبكه ها و سیستم هاي  -

 طراحي و اجرا و مديريت )نگه داري( يك استراتژي امنیتي كارآمد در شبكه -

 شناسايي روشهاي عمومي حمله و نحوه پاسخ دهي و يا اقدام متقابل )بازدارنده( -

 محتويات دوره آموزشي روشهاي كاربردي هك و مقابله با آنها :

 

 بكش اول : انگیزه ها و روش هاي مورد استفاده هكرها 

 مروري بر ريسك ها و تهديدات امنیتي  -

 نگاهي به دنیاي زيرزمیني هكرها  -

 ساختار حمله  -

 

 TCP/IPبكش دوم : مباني 

 كي مرتبط با حمالت الكترونی TCP/IPمباني  -

 TCP - ARP,ICMP,UDPپرچم ها و گزينه هاي سرآيند بسته هاي  -

 تجزيه و تحلیل ترافیك شبكه  -

 تمرينات كالسي و جلسات آزمايشگاه  -
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 بكش سوم : روش هاي شناسايي شبكه 

 انتكاب سیستم هدف  -

 شناسايي سرويس دهنده ها و سرويس هاي هدف  -

 روش هاي نگاشت شبكه -

 شناسايي نوع سیستم عامل  -

 پويش شبكه هدف و روش هاي مكفیانه  -

 تمرينات كالسي و كار عملي در آزمايشگاه  -

 

 بكش چهارم : تسكیر و تصرف شبكه ها 

 نقاط آسیب پذير و حفره هاي امنیتي -

 بررسي متن برنامه ها و چند نمونه از كدهاي ناامن  -

 مكتل كردن سرويس هاي شبكه  -

 ها root kitو  (back doors)شنودگرها، دراي پشتي  -

 اسب هاي تراوا و حمالت ربودن نشست  -

 حمالت انكار سرويس -

 (Trust exploitation and spoofing)سوء استفاده از اعتماد و جعل كردن  -

 روش هاي حمله سرريز كردن بافر -

 حمالت تغییر منظر صفحات وب  -

 كردن شبكه ها با استفاده از مودم هاي فعال پويش خطوط تلفن و هك  -

 امنیتي و دنباله هاي ممیزي  (Logs)دستكاري نوشته هاي  -

 تمرينات كالسي و تمرين عملي در آزمايشگاه  -
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 بكش پنجم : هك كردن ويندوز 

 اجزاي ويندوز  -

 دامنه ها و ساختارها -

 جمع آوري اطالعات از راه دور  -

 (banner)پويش و بررسي اعالن سیستم  -

 انتكاب سرويس هايي مناسب جهت حمله  -

 استكراج اطالعات ويندوز  -

 روش هاي هك كردن ويندوز  -

 نقاط آسیب پذير و حفره هاي جاري ويندوز -

 تمرينات كالسي و كار عملي در آزمايشگاه  -

 

 بكش ششم : روش هاي مقابله با حمالت در ويندوز 

 (group Allocations)ست هاي حساب كاربري و تكصیص گروه ها سیا -

 سطوح دسترسي و مجوزهاي فايل ها و فهرست ها  -

 اشتراد فايل و پرينتر  -

 (Registry)روش هاي تقويت محضرخانه  -

 دامنه ها و روابط مبتني بر اعتماد  -

 امن كردن سرويس هاي شبكه  -

 ويندوز استراتژي هاي مقابله با ويروس در  -

 امنیت اينترنت و ويندوز  -

- Service Pack  ويندوز وhotfix )ها )روش هاي ترمیم حفره هاي ويندوز 

 تمرينات كالسي و كار عملي در آزمايشگاه  -
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 Unixبكش هفتم : هك كردن 

 Unixاجزاي  -

 Unixانواع  -

 جمع آوري اطالعات به صورت محلي و يا از راه دور  -

 (Fingerprinting) نگاري !پويش و انگشت  -

 انتكاب سرويس هدف جمله حمله  -

 Unixروشهاي هك كردن در  -

 نقاط آسیب پذيري و حفره هاي امنیتي اخیر  -

 تمرينات كالسي و كار عملي در آزمايشگاه -

 

 Unixبكش هشتم : روشهاي مقابله با حمالت در 

 Unixكلمات عبور و فايل هاي گروه در  -

 بري و نحوه كنترل كلمات عبور حساب هاي كار -

 كنترل دسترسي به خط فرمان  -

 مجوزهاي فايل و دايركتوري  -

 SUIDو  SGIDكنترل هاي  -

 شبكه و روابط مورد اعتماد  -

 امن كردن سرويس هاي شبكه  -

 Unixاستراتژي هاي مقابله با ويروس در  -

 Unixامنیت اينترنت در  -

 هاي امنیتي و نوشته  Unixبررسي و ممیزي  -

 Unix (patch)ترمیم حفره هاي امنیتي در  -

 تمرينات كالسي و كار عملي در آزمايشگاه  -
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 بكش نهم : استراتژي هاي امنیت شبكه 

 مديريت ريسك  -

 10442مديريت امنیت مطابق با  -

 تنظیم يك استراتژي عملي براي امنیت  -

 امنیت فیزيكي و كنترل هاي محیطي  -

 امنیت كاركنان و نقش آموزش و اطالع رساني  -

 استراتژي ها و ريسك هاي ديوار آتش  -

 استراتژي ها و ريسكهاي سیستم تشكیص نفوذ  -

 مروري بر مباحي امنیتي تجارت الكترونیكي  -

 مروري بر مباحي امنیت در ارتباطات بي سیم  -

 PBXمروري بر امنیت در  -

 مروري بر روش هاي تجزيه و تحلیل نفوذ  -

 مروري بر روال هاي حقوقي  -

 مروري بر طرح تداوم و طرح احتیاط  -

 تمرينات كالسي و كار عملي در آزمايشگاه  -


