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SEC506 : مدت دوره : 40 ساعتنام دورهSANS:اعتبار دهنده

در دوره  SEC506 افراد با ایمن سازي سیســـتم عامل 

لینوکس و یونیکس آشنا می شوند . یکی از موثرترین الیه 

هاي دفاعی ایمن سازي سیســتم عامل می باشد که این 

کار با ویژگی هاي خود سیسـتم عامل و در برخی موارد با 

اســتفاده از نرم افزارهاي دیگر انجام می شـــود در دوره   

BOF  به افرادي مکانیـزم هاي امنیتـی که ازSEC506 

جلوگیري میکند اموزش داده می شـود و. همچنین پیاده 

ســـــــازي  SELinux و مکانیزم هاي مختلف کنترل 

دسترسی پیاده سازي می شود

مجوزها و اعتباراتتوضیح دوره : 

پیش نیاز دوره

مخاطبین دوره پیش نیاز این دوره،  CEHمی باشد.

افراد عالقمند به تست نفوذ

کارشناسان تست نفوذ برنامه هاي تحت وب

کارشناسان امنیت شبکه

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 :

تلفن : 88175560
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SEC506.1: Hardening Linux/Unix Systems, Part 1
 
Memory Attacks and Overflows
Vulnerability Minimization
Boot-Time Configuration
Encrypted Access
Host-Based Firewalls

SEC506.2: Hardening Linux/Unix Systems,Part 2 

Rootkits and Malicious Software
Physical Attacks and Defenses
User Access Controls
Root Access Control With Sudo
Warning Banners
Kernel Tuning For Security

SEC506.3: Hardening Linux/Unix Systems, Part 3

Automating Tasks With SSH    
AIDE Via SSH
Linux/Unix Logging Overview
SSH Tunneling
Centralized Logging With Syslog-NG

SEC506.4: Linux Application Security, Part 1 

chroot() for Application Security
The SCP-Only Shell
SELinux Basics
SELinux and the Reference Policy

SEC506.5: Linux Application Security, Part 2

BIND    
DNSSEC
Apache
Web Application Firewalls with mod_security

SEC506.6: Digital Forensics for Linux/Unix

Tools Throughout
Forensic Preparation and Best Practices
Incident Response and Evidence Acquisition
Media Analysis
Incident Reporting
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