APT DEFENDER BOOTCAMP
5 dní | 27. november – 1. december 2017 | BRNO
HLAVNÉ TÉMY:
• Forenzná analýza
• Pentesting
→ Weby
→ Infraštruktúra
• Malware analýza
• Hardening

APT DEFENDER BOOTCAMP
5 dní | 27. november – 1. december 2017 | BRNO

APT Defender Bootcamp je unikátny tréning, ktorý prostredníctvom komplexného
scenára poskytne účastníkovi celkový prehľad o problematike kybernetických útokov.
TRÉNERI WORKSHOPU:

HLAVNÉ TÉMY:

Ivan Bacigál | Forensic Expert, Slovensko
Ladislav Bačo | Security Specialist, Slovensko
Lukáš Hlavička | Security Specialist, CISSP, CEH, Slovensko

• Forenzná analýza
• Pentesting
→ Weby
→ Infraštruktúra
• Malware analýza
• Hardening

BOOTCAMP POZOSTÁVA Z TROCH HLAVNÝCH ČASTÍ :
• Kybernetický útok na sieť fiktívnej organizácie. V rámci tejto časti budú
účastníci oboznámení s technikami kybernetických útočníkov / penetračných
testerov na základe reálnych útokov

• Reakcia na útok. Forenzná analýza a analýza škodlivého kódu. V rámci tejto časti účastníci analyzujú útok,
identifikujú ohrozené časti infraštruktúry a vykonajú analýzu útoku a použitého malware.
• Zabezpečenie infraštruktúry. V rámci tejto časti participanti navrhnú a z časti implementujú opatrenia
pokrývajúce štandardné vektory útoku.

MAXIMÁLNE 15 ÚČASTNÍKOV!
PREČO SA ZÚČASTNIŤ APT DEFENDER BOOTCAMP-U?
Účastníci budú po tréningu schopní navrhnúť a implementovať laboratórium na penetračné testovanie,
forenznú analýzu a malware analýzu s dôrazom na minimálne náklady. Súčasne budú poznať koncepty a
postupy a budú schopní vykonávať na mierne pokročilej úrovni analýzu škodlivého kódu, vykonávať
penetračné testovanie, reakciu na bezpečnostný incident a forenznú analýzu.
Účastníci dostanú USB s analytickými nástrojmi, a obraz Linuxovej analytickej pracovnej stanice s rôznymi
nástrojmi a príkladmi. Rovnako získajú tlačenú kópiu prezentovaných materiálov, riešenia úloh a cheatsheet
pre nástroje.

POŽIADAVKY NA ÚČASTNÍKA:

PRE KOHO JE BOOTCAMP URČENÝ?

• Administrácia Linux - pokročilý
• Incident response - základy
• Windows Administrácia – základy (hands –on
- príkazový riadok Windows)
• Programovanie – základy (čítanie zdrojového
kódu v jazyku vysokej úrovne)

EARLY BIRD
2.160€
Do 22. septembra

Administrátori, Incident Handleri,
Etickí Hackeri, Bezpečnostní Analytici
(CSIRT/CERT), Software developeri,
Cyber Security nadšenci s technickými zručnosťami.

REGULAR
2.430€
Do 24. novembra
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