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FOR572 : مدت دوره : 30 ساعتنام دورهSANS:اعتبار دهنده

دوره  FOR572به بررسی روش هاي فارنزیک شبکه می 

پردازد.  این دوره که یکی از دوره هاي  SANSمی باشـد 

به جمع آوري اطالعات از تجهیزات شبکه از قبیل سوئیچ، 

روتـر، فایــروال،  IDS، IPSو تجــزیه و تحلیل اطالعات 

جمع آوري شده بخشی از مطالب این دوره می باشد.

در دوره  FOR572افـــراد با راه اندازي پـــروتکل هاي 

مختلف مانند  Netflowو تجـزیه و تحلیل تـرافیک آن ها 

آشنا می شوند. در این دوره به افراد آموزش داده می شـود 

که چگونه پـــــــــــــــــروتکل هاي مختلف از قبیل 

…/ http/SMB/SNTP/FTPرا فارنزیک کنند.

مدرك بین المللی این دوره  GNFAمی باشد.

مجوزها و اعتباراتتوضیح دوره : 

پیش نیاز دوره

آشنایی کامل با مفاهیم بنیادي شبکه

آشنایی کامل با پیکربندي تجهیزات تحت شبکه 

(Firewall/ switch/ Router)

SEC504 یاCEH  دوره

CHFI دوره

مخاطبین دوره 

(soc) کارشناسان مرکز عملیات امنیت

 (IR)کارشناسان واحد پاسخگویی به حوادث

افراد عالقمند به گرایش فارنزیک

نفوذگرهاي حرفه اي (جهت پاك کردن رد پا)

داراي مجوز رسمی از :

شوراي عالی انفورماتیک

اداره کل نظام مدیریت امنیت اطالعات

سازمان نظام صنفی رایانه اي 

ISO9001 گواهی

اساتید با تجربه (باالي 12 سال سابقه)

البراتوارهاي مجهز

اعطاي مدارك فارسی و انگلیسی با قابلت ترجمه 

و تایید قوه قضاییه

مشاوره رایگان قبل و بعد از دوره

noorasec دسترسی به پرتال اختصاصی

امتیازات دوره :
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FOR572.1: Off the Disk and Onto the Wire
 Web Proxy Server Examination
Foundational Network Forensics Tools: tcpdump and Wireshark
Network Evidence Acquisition
Network Architectural Challenges and Opportunities
 
FOR572.2: Core Protocols & Log Aggregation/Analysis
 Hypertext Transfer Protocol (HTTP): Protocol and Logs
Domain Name Service (DNS): Protocol and Logs
Firewall, Intrusion Detection System,  Network Security Monitoring Logs
Logging Protocol and Aggregation
Microsoft Eventing
Log Data Collection, Aggregation, and Analysis
ELK Stack and the SOF-ELK Platform

FOR572.3: NetFlow and File Access Protocols
 NetFlow Collection and Analysis
 Open-Source Flow Tools
File Transfer Protocol (FTP)
 Microsoft Protocols

 FOR572.4: Commercial Tools, Wireless, Full-Packet Hunting
 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
Commercial Network Forensics
Wireless Network Forensics
Automated Tools and Libraries
Full-Packet Hunting with Moloch

 FOR572.5: Encryption, Protocol Reversing, OPSEC, and Intel
Encoding, Encryption, and SSL
Man-in-the-Middle
Network Protocol Reverse Engineering
Investigation OPSEC and Threat Intel

FOR572.6: Network Forensics Capstone Challenge
  Network Forensic Case

تلفن : 88175560

FOR572 سرفصل دوره
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